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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

BENDRUOMENYBĖS
JAV LIETUVIU FONDO FINANSINIS STOVIS

DŽIUNGLIŲ ĮSTATYMAI

At rodo,kad Ouebec'o pro
vincijoje įsigali džiunglių į- 
statymas-"keno galia, to ir 
valia". Banditai, plėšikai, 
darbininkų unijos, jų vadai, 
grąsinimai sugriauti esamą 
tvarką etc, dominuoja gyve
nimą ir laikraščių antraštes.

Nesenai užsibaigė Mont
real io Metro ir auobusų šo
ferių streikas St re įkas buvo 
nelegalus, teismas įsakė 
jiems grįžti į darbą. Kaiku- 
rieuž autobusų daužymą bu
vo suimti, bet niekas negel- 
bėjo."Rymą" iš New York'o 
finansiniųpasįtarimų grįžęs 
provincijos premjeras Bou
rassa išgelbėjo, įsakęs Mon- 
trealio miestui mokėti kiek 
streikininkai reikalavo, pa
žadėjęs netraukti į teismą , 
prasikaltėlių ir net paleisti 
nubaustuosius.

Natūralu, kad po tokio 
šimtaprocentinio viešojo 
transporto darbininkų lai
mėjimo į streiką išėjo ug
niagesiai. Jie ne tik nebege- 
sino gaisrų, bet net trukdė 
gesyti kitiems, jeigu tik ne
buvo policijos apsaugos. 
Paslaptingu būdu kažkas pa
deginėjo negyvenamus na
mus Montrealio ribose.. . 
Šis streikas irgi buvo nele
galus ir baigėsi kaip ir pir
masis- Bourassa pasiūly
mu patenkinti streikininkų 
reikalavimus.

Įdomiausia,kad į-streikus 
eina viešųjų institucijų dar
bininkai,kurių streikai para- 
ližuoja didžiųjų miestų ar 
net visos provincijos gyve
nimą. Tuo tarpu, tų dar - 
bininkų atlyginimai ir dabar 
toli pralenkia provincijos 
darbininkų atlyginimų vi
durkį. Menkai organizuoti 
arba visai neorganizuoti 
darbininkai,kaip prieš lOm 
gavo minimalų atlyginimą, 
taip i r dabar tebegauna. Tuo 
tarpu daugumoje, vos prad
žios mokyklą ar gimnaziją 
baigę policininkai, šoferiai, 
ugniagesiai ir 1.1. , jau ne
kalbant apie amatininkus, 
gauna po 10-15.000 dol.į 
metus ireina į streikus,ku
riuos provincijos valdžia 
jiems padeda laimėti.

YASSER ARAFAT su savo draugais partizanais 1970 metais.

Unijų vadai,"h la Laberge 
Chartrand, atvirai grąsina 
palaidoti dabartinę, jų nuo
mone, sutrūnijusią, kapita
listinę demokratiją ir, tur 
būt, tikisi įvesti proletaria
to diktatūrą. Antradienį, 
spalio 29, didžiosios Mont
realio darbininkų demons
tracijos metu, minėdamas 
Darbo ministerį Cournoyer 
Montrealio Unijų lyderis 
Chartrand pareiškęs, kad 
"Jis būtų gražus lavonas, 
kokiu buvo Pierre Laporte". 
Tąministerįpagrobė ir nu
žudė Ouebec'o separatistai.

Atrodo, kad dabartinė 
Ouebec' o 1 ibe ralų vyriausy-. 
b ė, o ypač jos darbo sutar
čių vykdytojai- premjeras 
Bourassa, Teisingumo mi- 
nisteris Choquette ir Darbo 
ministeris Cournoyer, yra 
patys silpniausi,kokius tik 
kadaOuebec'as yra turėjęs.

PRIPAŽINO PALESTINOS 
IŠLAISVINTOJU
ORGANIZACIJĄ

Jungtinės Tautos nubalsa
vo pripažinti Yasser Arafat 
vadovaujamą organizaciją 
Palestinai išlaisvinti, kaip 
vienintelį organą, atstovau
jantį arabus pabėgėlius iš 
Palestinos. Nesenai Maroke 
įvykusi dvidešimties arabų 
karalių, prezidentų ir šeikų 
konferencija padarė tą patį 
ir net paskyrė metinę 2 bili
jonų 350 milijonų dol. sumą 
arabų kovai su Izraeliu. Iš 
tos sumos po bilijoną tenka 
Syrijai ir Egyptui,3OO mil . 
dol. Jordanui ir 50 mil. dol. 
Arafato Palestinos Išlaisvi
nimo Orgbnlzacijai.

Tai didelis smūgis Izrae
liui ir JAV pastangoms at
siekti pastoviai taikai Arti
muose Rytuose .Iš vakarinių 
kraštų,kaip ir visada,pir
moji pasinaudojo Prancūzija, 
siekdama arabų simpatijų. Ji 
jau pripažino Arafatą ir net 
jos užsienių reikalų minis
teris turėjo su juo pasima
tymą. Tatai, žinoma, nebus 
prie širdies JAV, remian
čioms Izraleį.

John Munro

PATARIAMOJI KOMISIJA 
DAUGI AKULTŪRIZMUI
JohnMunrOjMinisteris at

sakingas už daugiakultūriz- 
ipą, paskyrė narius į Pata
riamąją Komisiją.

Komisija daugiakulturizmo 
reikalams buvo įsteigta ge - 
gūžės mėnesį, 1973 m. Ji 
informuoja ir pataria M mis
teriui reikalais, liečiančiais 
Federalinę Valdžią dėl dau- 
giakultūrinės politikos įgy
vendinimo.

Atstovaujamos mažumos ir 
vietinių, prancūzų bei anglų 
grupės.

Atlanto provincijoms pas
kirti 5. atstovai, Quebec’u> 
7 atstovai, Ontario 16, iš jų 
vienas atstovas lietuviams p 
kun. Pranas Gaida. Prerijų 
provincijoms 2 atstovai, Bri- 
tųKolumbijai ir Yukono sri
tims 6.

PREMJERU. KONFERENCIJA

Kanados ministeris pir
mininkas Trudeau buvo su- 
sikvietęs į Ottawą visus pro
vincijų ministerius pirmi
ninkus pasitarimui infliaci
jos reikalais .Posėdžiai buvo 
uždari ir vyko Trudeau re
zidencijoje.Po pasitarimų 
buvo paskelbtas tik vienas 
nutarimas: Federalinės val
džios anti-infliacinės prie
monės neturėtų prisidėti 
prie ekonominės krizės ir 
nedarbo didinimo. Reikia 
nemažo išminčiaus tokiam 
susitarimui įgyvendinti. Juo 
turėtų būti finansų ministe
ris Turner,kuris šį mėnesį 
patieks naują biudžetą.

PASIBAIGĖ VYSKUPU 
SINODAS

Popiežiaus Povilo sušauk
tas vyskupų sinodas Romoje 
užtruko keturias savaites ir 
išvažinėjo nieko konkretaus 
nenutaręs. Sinode buvo dis - 
kutuotos šių dienų bažnyčios 
p robl em os. J am e i š ry šk ėjo 
spalvotų tautų vyskupų norai 
pritaikyti katalikybę vieti
nėms sąlygoms, atsisakant 
nuo jos europėjiško veido.

Antrąją problemą-bažny- 
čios rolę badaujančiuose 
kraštuose vienu sakiniu nu
sakė Indijos vys kūpąs: "Ne
gali sukrikščioninti žmo
gaus,kurio pilvas tuščias".

Į visas refoimu sugestijas 
šalto vandens užpylė pats 
popiežius savo paskutinėj: 
kalboje. Jis vyskupams pri
nt in ė, kad savo projektuoja
moms reformoms jie turi 
gauti Vatikano pritarimą i r 
kad" tik popiežius yra aukš
čiausias autoritetas bažny —

Informuojame lietuvišką 
visuomenę,kad Lietuvių Fon
do finansinis stovis yra ma
žiau paliestas infliacijos, ne
gu panašių JAV veikiančių 
fondų finansai.

Atmesdami NAUJIENŲ re
daktoriaus ir NAUJIENU.pas- 
kelbtų straipsnių kaltinimus, 
klaidingą bei nepatikrintą in
formaciją apie Lietuvių Fon
do investacijas ir vadovau
jančius asmenis,lietuvių vi
suomene' pranešame:

1. Tik L F taryba, suside
danti iš 18 narių, išrinktų vi
suotinio LF narių metinio 
susirinkimo, yra atsakinga 
už LF pagrindinio kapitalo 
investavimą, o ne valdyba ar 
kuris nors vienas jos narys, 
kaip tai neteisingai rašoma 
NAUJIENOSE.

2. Investavimą vykdo 
k om pe t e nt i ng i am e rlk te č tų 
investavimo bendrovės spe
cialistai, bendradarbiaujant 
suLF investavimokomisija, 
kurią sudaro keturi nariai, 

čioje".
Baigiamoje kongreso dek

laracijoje vyskupai visdėlto 
pabrėžė, kad skelbiama E- 
vangelija turi būti pritaikyta 
vietinėms sąlygoms.

IŠGELBĖJO PIEIlį 
AFRIKA

Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryboje Afrikos kraštai 
buvo patiekę rezoliuciją pa
šalinti Pietų Afriką iš Jung
tinių Tautų narių tarpo,kaip 
pakartotinai laužančią kons
tituciją, diskriminuojant 
spalvotąsias rases. Afriką 
išgelbėjo. JAV, Britanija ir 
Prancūzija su savo "veto". 
Esą ta prasme daugiau būsią 
galima pasiekti P. Afrikai 
esant organizacijoje,kaip už 
jos ribų.

ŽURNALAS "JESUS”

Italijos kunigų grupė išlei
do naują žurnalą "Jėzaus" 
vardu, kurio viršelyje Jėzus 

daugiausiai su verslo šaka 
susipažinę.

3. LF pinigai investuoja
mi ne į spekuliatyvines ak - 
cijas/bendroves/, bet į kon- 
servatyvines. Pastarosios 
sudaro JAV pramonės, in
dustrijos, technologijos bei 
ūkinės pažangos pagrindą.

4. Iki 1973 m. investuoto į 
akcijas kapitalo kasmetinės 
pajamos siekė 7-9%, o ban
kuose tik 5-6%. Taip inves
tuotas kapitalas iki 1974 m . 
pradžios davė 300 tūkstan
čių dol. pelno, kuris buvo 
paskirtas pirmos svarbos 
lietuviškiems reikalams. Be 
minėtos sumos , per pasta
ruosius 7 m. L F vadovybė 
galėjo kasmet dar skirti po 
12-18 tūkstančių dol. admi
nistracijos irvajų išlaidoms 
padengti. Šios išlaidos sie
kė tik apie. 2% visi) metinių 
pajamų. Su tomis minima- 
linėmis išlaidomis, bet su 
dideliu fondolabui pasišven
timu ir auka,fondas išaugo 
veik iki milijono.
, 5. Šiuo metu LF turi in
vestavęs į JAV iždo verty- 

pavaizduotas su kaklaraiščių, 
dabartinių laikų švarku, 
marškiniais ir šiandien į-r 
prastais pečių ilgumo plau
kais. Tatai sukėlė didelį 
konservatyvių katalikų pasi
piktinimą. Viena 
nizacija net patraukė leidė
jus į teismą už religįjos į- 
žeidimą.

Žurnalo leidėjai aiškina, 
kad tatai jie padarė norėda- 
mipriduoti Kristui šių dienų 
veidą. Esą pradžioje jie no
rėję Kristų pavaizduoti su 
megstiniu arba darbo rūbais, 
bet galutinai nutarę priimti 
tarnautojams įprastą apsi- 
rengimą-marškinius, švarką 
ir kaklaraišį. Žurnalą lei
džia Italijos didžiausio kata
likų savaitraščio "Famiglia 
Cristiani" leidėjai. Naujasis ' 
žurnalas siunčiamas kaip 
priedas prie kito mėnesinio 
žurnalo "Famiglia Mėse", 
kurio spaus-.linama 200. OOO 
egz. 

bių popierius irkomercines 
trumpalaikes paskolas/obli- 
gacijas/ arti 40*7 pagrindi - 
nio kapitalo, gaudamas aukš
tus 9-10% palūkanų, o kita 
dalis-korporacijų akcijose.

. 6. Visiems žinoma, kad 
šiandien dėl pasaulio politi
nės bei ūkinės nepastovios 
ir nepalankios konjunktūros , 
visi kraštai pergyvena ūki
nės krizės periodą. Dėl to 
ir JAV korporacijų akcijos 
/šėrai/ šiuo metu yra gero
kai nukritusios. Tačiau dar 
nereiškia, kad į jas LF in
vestuoti pinigai yra žuvę. 
JAV negali neprogresuoti, 
negali ilgiau pasilikti stag
nacijoje. Užkluptą krizę j i 
nugalės. Vyriausybė jau pa
darė pirmuosius žygius ta 
kryptimi. Krašto industrija 
ir visas ūkinis, ekonominis 
progresas vėl pradės kilti . 
Kartukils irkorporacijų ak
cijos .

1975 m. pradžioje LF na
riai ir spaudos atstovai gaus 
kaip ir kiekvienais metais , 
1974 m. gruodžio 31 d. LF 
smulkią informaciją apie 
fondo pagrindinio, kapitalo 
investaciją, administraciją 
ir pelno paskirstymą.

Tas žinias bus galima pa
naudoti diskusijoms spaudo
je. Anoniminiai ir neobjek
tyvūs straipsniaibei tenden-
cingi vedamiejiNAUJTENO - 
SE Lietuvių Fondo nesu
griaus. Bet kokius lietuvių 
organizacijų pozityvius dar
bus privalome remti, o ne 
žlugdyti.

Manome,kad šis praneši
mas apie Lietuvių Fondą 
padės lietuviškai visuome
nei susidaryti teisingą vaiz
dą apie Lietuvių Fondą. 
Kviečiame kiekvieną finan- 
siškaipajėgųlibtuvį su šim
tine ar daugiau įsijungti įLF 
narių eiles ir būti pirmojo 
milijono narių sąraše.

Lietuvių Fondas yra mūsų 
visų pasididžiavimas ir 
stipri finansinė jėgainė lie
tuvybei remti dabar ir atei
tyje-

Galvojant apie LF reikia 
žinoti, kad LF yra išeivijos 
lietuvių kraitis atsikūrsian- 
čiai laisvai nepriklausomai 
LietuvaiŠia proga dar dera 
prisiminti vieną iš mūsų šū-
kių: LIETUVIAI ESAME VIS 

jų orga-‘ LIETUVIU FONDE AR ESI ?
Dr. J. Valaitis

Tarybos Pirmininkas 
Dr. A. Razma

Valdybos Pirmininkas
P. Kilius

Investavimo Komisijos . 
Pirmininkas

Originalą,kuris laikomas 
Lietuvių Fondo būstinėje, 
pasirašė dr. J. Valaitis, 

dr. A.Razma ir P.Kilius.
Kopijos siunčiamos spau

dai. A. Rėklaitis
LF valdybos reikalų vedėjas 
Čikaga, 1974 m.lapkričio 1d-

— • —

D E M E S / O <
NL naujoji valdyba nutarė siuntinėti 
laikrašti tik už $5.00 pirmuosius po 
užsisakymo metus naujiems skaitymo* 
jams. Spausdinama atkarpa 8 psl. , 
kviečiami pasinaudoti.
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MUZIKOS ANALFABETAI
Įprasta sakyti, kad esame 

dainių tauta. Bent tokia buvo
me. Prūsų Lietuvoje riba 
tarp lietuvių ir vokiečių apgy
ventų sričių būdavo nustato
ma klausos būdu : lietuviš
kuose kaimuose žmonės va
karais dainuodavo, vokiškuo
se ne. Taigi, kur girdi dai
nuojant, ten gyvena lietuviai.

Nepriklausomybės metais 
Lietuvoje buvo skubiai išau
ginta nauja kartą. Tose sąly
gose daina nors nebuvo ap
leista, bet prie muzikos ne
prieita. Reikėjo pirmiausia 
gydytojų, advokatų, valstybės | 
tarnautojų. Negalima tačiau 
pasakyti, kad buvo domėtasi 
tiktai praktiškumu. Humani
tariniai mokslai, meno mo
kykla ir konservatorija pa
traukdavo didelę jaunimo da
li-

Išeivijoje muzikinė kultūra 
dar skurdesnė. Dabar jaunie
ji mušasi į pritaikomuosius 
mokslus. Beveik visi savyje 
pajuto gydytojo ar inžinie
riaus pašaukimą, nors netu
rėdami tam kartais jokio pa
linkimo. Jie visą gyvenimą 
prasistumdys nemėgiamame 
darbe.

Dažnam tenka turėti užsiė
mimą ne pagal savo skonį ir 
praleisti savo laiką. Bet tik
rasis gyvenimas galėtų pra
sidėti po darbo valandų. Apie 
žmogaus kultūrinį lygį ir ga
lima spręsti pagal tai, kaip 
jis praleidžia savo laisvalai
kį.

Muzika yra viena iš nedau
gelio meno šakų prieinamų 
daugumui žmonių. Kanadoje, 
Montrealy ar Toronte įsigyti 
muzikinį išsilavinimą sąly
gos yra nepaprastai palan
kios: turime ansamblius, tu
rime aukštos klasės dainos ir 
muzikos menininkų. Kiek jau
nųjų tuo pasinaudoja ? O kiek 
yra mokyklinio amžiaus jau-

IR GERAI, IR BLOGAI... 
nuomones, laiškai, atgarsiai

KODĖL BIJOMA 
PRISIMINTI ?

Artinas lapkričio 23-ji Lie
tuvos kariuomenės Įkūrimo 
šventė. Mūsų išeivijos spau
doje pasipils 1918-1919 kovų 
aprašymai. Niekas nenugin
čys mūsų buvusios jaunos ir 
savanorių narsios kariuome
nės didvyriškų kovų su daug 
skaitllngesniu priešu. Bet ko
dėl bijoma prisiminti mūsų 
gražios ir šaunios kariuome
nės tragiško likimo (likvida
cijos) ?

Jau virš 30 metų, kai visi 
lyg vandens burnas prisisiur
bę tyli. Kodėl? Tiesa, yra 
viena kita užuomina, bet labai 
menkai.

Gerbiamieji, mūsų Lietu
vos kariuomenė kovos dva
sios nenustojo, neblogiau būtų 
2 psl. 

nimo? Niekas jo nėra suskai
tęs. Aplamai imant, prieš
mokyklinis ir mokyklinis am
žius dabar sudaro trečdalį 
žmogaus gyvenimo: jis išeina 
iš mokyklų turėdamas 20 me
tų ar 25 ir gyvena — vidurkis 
70 metų. Lietuvis, regis, 
trumpiau. Taigi tik iš 4000 ar 
kiek daugiau Montreallo lie
tuvių tokio jaunimo turėtų bū
ti apie 1300. Iš jų 1000 yra 
amžiuje, kada mokomasi mu
zikos. Tadmažiau, negu vie
nas iš dešimties. Vadinasi, 
geri kiti devyni lietuviukai 
lieka muzikos analfabetais.

Kas dėlto kaltas ? Pirmiau
sia patys jaunieji: jie yra lin
kę dirbti ir bet kuo domėtis 
tikiš prievartos, tik tuo, kas 
būtina. Be to, palinkimas mu
zikoje yra nelengvai įgyjamas 
nemuzikalioje šeimos aplin
koje.

Prie to prisideda ir prak
tiški tėvų išskaičiavimai. 
Muzikos pamokos duotų vai
kams daugiau darbo, taip pat 
sudarytų išlaidų. Tai, atrodo, 
nėra labai reikalinga. Iš mu
zikos duonos nevalgysi. . . 
Žmonės vadovaujasi sveiku 
protu.

Visa bėda, kad perdaug 
sveikas protas lengvai tampa 
nesveiku. Š. Amerikoje kas 
dešimtas pilietis pergyvena 
nervų palūžimą. Bet toks pro
tinis negalavimas nėra vienų 
amerikiečių reiškinys: atei
viuose ir jų vaikuose tas reiš
kinys yra kiek dažnesnis negu 
pačiuose amerikiečiuose.
Mat, ateiviai kaip tik labiau
sia ir mėgsta vadovautis per
daug sveiku protu. Darbą ar' 
profesiją, kiek tai nuo jų pa
čių priklauso jie pasirenka ne 
pagal skonį, ne pagal palinki
mą, bet pagal atlyginimo dy
dį. Specialisto užsiėmimas 
yra nuobodus ir nervus išse- 
miąs dėl savo apimties siau- 

kovojusi kaip ir 1918-1919 me
tais. Iki paskutiniųjų dienų ji 
buvo drausminga, sąmoninga 
ir vieninga. Kodėl bijoma pri
siminti bereikalingai mūsų 
karių kritusių kovos lauke; 
prie Minsko Kiopenik 35, Sa- 
delnik 23, Gedgaudai 41 ir tik 
vieno batalijono sąstate, o 
kur daugybė kitų batalijonų ? 
Kas prisimins Ir suskaitys 
mūsų kritusius kareivėlius ?

Kaip minėjau, Rusija, visa 
Bielorusija, Vilniaus kraštas 
ir visa Lietuva nusėta lietuvių 
kareivėlių kaulais. Kodėl bi
jom juos prisiminti ? Žuvę ar 
likę gyvi, nesame jokie posū
niai. Esame tie patys broliai 
lietuviai - tęsinys 1918-1919 
metų savanorių ir kariuome
nės.
,, . K. Lukas
Vancouver, B. C.

PANORAMA
POKALBIS SU JUDRIAUSIU TAUTOS FONDININKU

(NL bendradarbio turn.Pranio Alšėno su T. F. pirm. A. Firovičium)
Matydamas labai pasėkmin- ga, Moon Stone, Waubushine, 

gą Tautos Fondo Toronto apy- Port Severn, Magnetawa, 
linkės Atstovybės veiklą, 1974 Trout Creek, Timmins, Port 
m.spalio21d. užkalbinau tos Sidney, New Market, Rich- 
Atstovybės v-bos pirm. A. mont Hill, Torn Hill, Oshawa, 
Firavičių: Whitby ir Toronto.

- Kaip seniai Tautos Fondo
dirvonuose plušate ir kas yra - Kokios nuotaikos sutinka— 
Jūsų pagalbininkai ? mos renkant Lietuvos laisvės

- Į Tautos Fondą atėjau bylai aukas ?
dirbti 1967 m. Buvau paskir- - Trejų metų bėgyje buvo
tas vicepirm. pareigoms.

sėdi Pranys Alšėnas. Nuotrauka St. Dabkaus

Buvusių pirmininkų(visai Ka
nadai) buvau įgaliojamas vi
sur atstovauti Tautos Fondą. 
O dalyvaudamas susirinki
muose bei posėdžiuose — tu- 
rėjau galimybę stebėti ir ma
tyti visuomeninį gyvenimą bei 
to gyvenimo niuansus.

Gi pradėjęs Toronto apyl. 
eiti pirmininko pareigas — 
bandžiau tą patirtį pritaikyti 
realiajam gyvenime.

Atstovybėje mano bendra
darbiais yra: V. Montvilas 
sekr. , P. Morkūnas — ižd. 
ir J. Vaičeliūnas — narys in
form. reikalams. Šios sudė
ties atstovybė darbą pradėjo 
1972 m. sausio 1 d.

- Kokios Apyl. Atstovybės 
ribos ?

- Kur nėra KLB-nės suda
rytų atstovybių, o gyvenama 
lietuvių, jau pirmais metais 
žemėlapio pagalba pradėjau 
lankyti tas vietoves. Per ne
pilnus trejus metus į Toronto 
apylinkę buvo įtrauktos šios 
vietovės: Port Credit, Clark
son, Brampton, Klemburg, 
Bolton, Collingwood, Wasa-

rumo: jis uždaro žmogų ma
žyčiam pasaulio pažinimo 
kampelyj. Būdamas kurčias 
muzikai ir nejautrus jokiai® 
menui, jis nesupranta kūrimo 
džiaugsmo. Tat bėgant nuo 
nuobodulio ir gyvenimo be
prasmiškumo, jam lieka tik 
tokios pramogos kaip svaiga
lai, narkotikai, lyties pomė
giai — bent tol, kol jis atsidu
ria į psichiatro globą.

Vienas prancūzų karalius 
taip apibūdino muziką: bran
giai kainuojąs triukšmas. 
Mūsų jaunimas irgi laikosi 
tokio jos supratimo. Bet ci
vilizacijai žengiant pirmyn, 
ji dabar tapo pigiu triukšmu — 
užtenka pasukti radijo migtu- 
ką.

Musų jaunieji, kurie nesi
domi muzika, nesidomi šeš
tadienio mokykla, nesidomi 
lietuvišku gyvenimu. Pravar
tu būtų žinoti, kuo jie domisi? 
Bet ir paklausti, kuo domisi 
jų tėvai ? N. Kvietinskas

GAL IR SKAMBA, BET 
TIK NETOJE
PUSĖJE

J. Steibutis iš St. Cathari
nes jau kelintą kartą pakiša 
mintį, kad gal šioje bendruo
menėje tas ar tūtas lietuvis 
gali būti kumunlstas. Spėliuo- 
ja, bet nežino ir nieko nuo
stabaus nes jis lietuvių ne
pažįsta, niekad, jokiom pro
gom jų tarpe nesirodo. Ką 
jau parašo į spaudą apie bet 
kurių kitų vietų lietuvius tai 
Irgi nieko geresnio kaip tik 
blogumus temato.

Steibutis aiškiai yra dar 
vienas tokių tautiečių, kuris 
savo sąskaitas tegali su kitais 
suvedinėti tik arba štankietu 
arba žodžiu "kumunistas”. 
Kitokie būdai jam aiškiai per
daug komplikuoti. Jam nė į

suvažinėta tūkstančiai mylių,
aplankyta šimtai tautiečių, 
nugirsta itin gražių atsiliepi
mų ir paskatinimų, teko su
tikti daug malonių tautiečių 
etc.

- 1972 m. Tautos Fondui 
gauta pirmoji didžioji auka 
500. 00 dolerių. Ją įteikė G. 
St. Kuzmas, 1973 m. didžiau-

-Vienok teko išgirsti ir šia auka 250. 00 dol. gauta iš 
neteisingų bei skaudžių užga- Bičiulio (slapyvardis). Šiais 
vimų. Kai paprašoma aukos ~ 1974 m’ Sauta diliausia 
Tautos Fondui, nemaža dalis auka Tautos Fondui L 000 dol. 
tautiečių išsisukinėja: vieni Šią tūkstantinę įteikė St. Ja- 
sakosi neturį pinigų, kiti - Sėla’ lietuvis, taurus Zemai- 
nemato tikslo aukoti, treti - tijos sūnus.
gal paaukosią kada nors vė- ” Sių metų antroji didelė 
liau ir taip eina kalbos be ga_ auka - 500. 00 dol. gauta iš P. 
lo, be krašto. Kiti dar klau-SalnOs’ O-L. S. Be to, šiais
šia, kur tie pinigai eina, kiek 
milijonų jau surinkta ir 1.1.

- Berenkant aukas, dažnai 
kyla klausimas: "O kur mūsų 
jaunimas ? Kur mūsų akade
mikai su aukštuoju mokslu ir 
gražiom algom, kuriems ran
kom plojom ir gėles klojom, 
pristatydami viešam lietuviš
kam gyvenimui". Deja, rožės 
nubiro, dainos nutilo, o aukos 
Tėvynei — taip ir nėra. . . Kai 
kurie iš vyresniųjų perleng- 
vai pateisina savąjį jaunimą, 
nes, girdi, jis svetur išau
gęs. . .

metais g; ta 100. 00 dol. auka 
iš F. Aukštakalnienės a.a. 
Aleksandro Petkūno atmini
mą pagerbiant.

- Dargi didesnieji šių metų 
aukotojai — Paramos ir Pri
sikėlimo bankeliai — po 200. 
00 dol. , Šv. Jono Kr. Pašalp. 
D-ja — 200. 00, Kanados L. 
Medikų D-ja — 100. 00 dol. , 
Tėvai Pranciškonai, Maž. 
Liet. Moterų D-ja, Medž. 
Žūki, klubas "Tauras "ir North 
Sylva Co. Ltd. po 50. 00 dol. 
kitos org-jos — po 25, 20 ir 
10 dolerių.

- Dabartinė Toronto Tautos
- Irvisdėlto surenkate de-Fondo Atstovybė per pasta-

šimtimis tūkstančių dolerių, ruosius trejus metus surinko 
Kaip tai pavyksta ? aukų 29. 711. 00 dolerių, gi per

- Pro debesuotą padangę, šiuos (1974-tuosius) metus 
visdėlto, žibą mūsų pulkai, (iki spalio 20 d.) — jau su- 
Tų pulkų kariai — nuoširdūs rinkta aukų $11.637. 00.
Tautos Fondo auktojai. Jų 
dėka surenkamos aukos mūsų 
Tėvynės laisvei.

- Tik dėl tų pasišventėlių — 
Toronto ir apylinkės lietuviai 
suaukoja, bene, daugiausia 
pinigų, negu kitose Apylinkių 
atstovybėse jų surenkama.

Už tokį kruop štų aukų rin
kimo darbą ir nuoširdų po
kalbį — beliko Atstovybės pir
mininkui A. Firavičiui tik 
gražiai padėkoti. Ačiū'.

Pranys Alšėnas

ĮSFŪDŽIAI IŠ’’TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ" MINĖJIMO

Periodinė lietuvių spauda 
išeivijoje yra mūsų tautinės 
visuomenės širdis. Toji šir
dis be paliovos gauna peną iš 
savų bendradarbių. Ji tą pe
ną apdirba, pertvarko ir laik
raščio forma patiekia skaity
tojams. Tuo būdu tarp visuo- 

galvą neateina, kad turint to
kių tautiečių, kaip jis, nebe
reikia nė jokių kumunistų.

Berželis.
St. Catharines, Ont.

LIBERALAI MAŽINSIĄ 
KANADOS KARINES 
PAJĖGAS

Toronto dienraštyje SUN, 
buvęs karo ministeris Paul 
Hellyer įspėja dėl sumažini
mo Kanados karinių pajėgų. 
Karo ministeris Richardson 
pranešė, kad Kanados karo 
personalas būsiąs sumažin
tas žemiau 80.000 vyrų jė
gos. Atsargon būsią paleista 
daug karininkų.

P. Hellyerpastebi,kad Ka
nados armijos ginklai irgiy- 
ra pasenę, kaip pav. Centu
rion tankai,lėktuvai irkt.

Esant pavojui, Kanada, aiš
ku, negali apsiginti su tokia 
maža kariuomene. Dedamos 
viltys, kad USA apginsianti.

Mano nuomone .Kanada tu
ri didinti kariuomenę iki 

sakė. Savoji spauda, tartum 
Biliūno laimės žiburys, švie
čia visiems lietuviams, kur 
jie bebūtų, kur begyventų.

Laisvojo pasaulio lietuvių 
bendruomenė turi ne vieną, 
bet keletą periodinės spaudos 
židinių. Vienas iš tų židinių 
yra "Tėviškės Žiburiai" To
ronte, kurie pereitą sekma
dienį minėjo 25-rių metų veik
los sukaktį.

Su džiaugsmu ir nekantru
mu laukiau tų iškilmių. Turi
ninga šventė, sveikinimai bei 
aukos, vakarienė ir koncerti
nė programa suteikė mums 
džiaugsmą ir viltingą ateitį.

Teigiamu reiškiniu tektų 
laikyti pokalbį šventės metu 
su Brazilijoj gimusia lietu
vaite. Ji minėjo kokius sun
kumus ir kliūtis patyrė lietu
viai išeiviai 1927 m. Pietų 
Amerikoj.Pasakojau jai, kaip 
nepriklausomoj Lietuvoj buvo 
sudaryta Užsienio Lietuviams 
Remti Draugi ja,kurios tikslas 
buvo pagelbėti Pietų Amerir 
kos lietuviams. Prisiminiau 
tos dr-jos knygų vajaus šūkį 
išeivių vaikams — "Mes išei
vių vaikai trokštame lietuviš
kų knygų".

Tai tos buvo džiaugsmingos 
ir teigiamos iškilmių savy
bės. Tačiau iškilmėse iškilo 
ir neigiamų reiškinių. Iš kai 
kurių prelegentų lūpų dvelkė 
pagiežos ir .keršto žodžiai 
broliui lietuviui. Jie su kar
čia pagieža minėjo 1949 metų 
suvažiavimą Montrealy. Sun
ku tiesiog įtikėti, kad tie as- 
menys 25-ris metus užanty 
akmenį nešiotų ir juo savo 
broliui lietuviui grūmuotų.

Tą patį sekmadienio rytą 
menės narių ir spaudos cent- buvau bažnyčioje. Jaunas ir 
ro susidaro nenutrūkstamaenergingas kunigas aiškino 
grandinė, kuri veikia nuola- reformaciją. Jo žodžiais re
tos, be paliovos. Dėka tos, formacija yra atsinaujinimas, 
spaudos, išeivija yra gyva ir tęstinumas ir augimas krikš- 
gaji, kaip kultūriniai, taip ir čioniškos bažnyčios.Šiandien, 
politiniai. Be spaudos nebūtų sako jis, mes visi esame 
tautinės veiklos, kažkas pa- krikščionys, ar tai esame Ro-

■---- — mos katalikai, ar evangelikai

200. OOO,modernizuoti gin
klus. Jauni vyrai dabar blaš
kosi po kampus, tinginiauja,
veltui duoną valgo iš dirban
čiųjų taksų ■ Kanados jauni - 
mąs reikalingas drausmės, 
auklėjimo, tvarkos mokymo. 
Jaunuoliai galėtų tarnauti 
kariuomenėje 10-12 mėn.I- 
šėję karo mokslą- drausmę, 
būtų geresni piliečiai ir pra
nyktų tinginių bandos "hipiai',' 
kurie yra veltėdžiai rr gyve
na parazitinį gyvenimą, nie
ko neduodami: tik didindami 
išlaidas valstybei-mokesčių 
mokėtojams’ Generolas Gal
vydis Bikauskas yra pasakęs: 
"Žmogus be karo mokslo y- 
ra kiaulė".

J. Kelmas
Toronto, Ont.

katalikai, ar baptistai kataH- 
kai, ar sekminininkal katali
kai.

Pro stiklinį, mozaika pa
puoštą bažnyčios kryžių sie
noje veržėsi skaidrūs spalio 
mėnesio saulės spinduliai. 
Kunigo žodžiai ir saulės spin
duliai taikiai ir ramiai veikė 
tikinčiuosius. Tačiau tenka 
pasakyti, kad vakarinė to sek
madienio nuotaika nesiderino 
su rytmetine.

Laimingas esu, kad nei 
Lietuvoj, nei Vokietijos sto
vyklose, nei čia nepakliuvau į 
partijų bei organizacijų riete
nas ir nepriklausiau nuo jų 
dvasinės bei medžiaginės ma
lonės.

Buvęs

KELEIVIS 
Lithuanian Weekly

636 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 02127
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BAJORŲ ARBA LIAUDA -VYČIŲ BOČIAI
Juozas Benius

Siuntė mane motinėlė

PRISIMINIMAI IS SLA
SEIMŲ VEKLOS

Savo Įspūdžius pradedu nuo ALGIMANTO
SKIRTINGOS TAUTOS, 
TOS PAČIOS PROBLEMOS

.Dėmėsi patraukė vi-
soje eilė ję amerikinių žurna
lų ir laikraščių puslapiuose 
nuotraukomis ir žodžiu pla
čiai paminėtas antikastro ku
biečių gyvenimas ir likimas 
Jungtinėse Valstybėse. Per
skaitęs ir intymiau susipaži
nęs pu visa ta istorija, neno
romis sušunki: "Viešpatie! 
Koks panašus, artimas ar net 
vienodas likimas Ištiko ir lie
tuviškąją pokarinę emigraci
ją”-

Atrodo, kad turimi visai 
panašūs lūkesčiai, ambicijos 
ir užsimojimai. Savo metu 
itin temperameritingai vykęs 
politinis gyvenimas lyg ir 
kiek nugaravęs, mažesnio po
lėkio. Didėja kubiečių tarpe 
socialinė, tarpusavio veikla, 
intensyvėja diskusijos ir bar
niai prie stiprios kubietiškos 
kavos puoduko ar stipresnio 
tropikinio gėrimo. Atvyko jų 
gausus būrys — 650.000, ku-

Bet štai kitas, dar gra
žesnis pavyzdys:"... Kur 
Kaunel ių intakas sru- 
vena P 1 a č ė t ų ežeran , 
nuo Z ą s o t ė s kaimo ligi 
G a i 1 i ū n ų miško plečia
si didžioji Šarviečių 
ganykla,saugoma aukšto Ma
tos bokšto.Įkopus jo viršū - 
nėn, patogu stebėti ne tik vi
są š e r u o 1 i ų sidabro 
plauko bandą /apie ką dar: 
daug kitą kartą pakalbėsimi 
matyti Artėnai,Paar 
tenai ir netgi Bajorų 
pilies bokštas.

Tokios šalies senai nebė
ra, kaip savystovio vieneto . 
Tačiau, smalsuoliams, ban
dantiems atspėti kuriame 
Lietuvos kampe ji buvo, nu
rodysime vietą, kur tebe
stūkso Bajorų pilies griuvė
siai/ "pelėstais irkerpėm a- 
paugę augštai. . ,/:La R a - 
c h e 1 1 e, Atįnitaine,France 
/ t. y. Chateau de Boyard/ ^-*A generalinis organizatorius Kanadoje Juozas šarapnicl.as skaito savo pasiūlyn-us rĮų bent 400. 000 įsikūrė pie- 

1973 metų seimo metu. Dešinėje "Vienybės" red. J. Vala tis, toliau stovi J. Tysliava, 
■ _ „ .... . -ir SLA vicepirmininkas A. Chaplikas.Pietų Prancūzijoje, prie • ■

Atlanto aptikti lietuviškus 
vietovardžius atrodytų gana 

spokso Vakarų enciklopedi-i nuostabu .A r tam yra istori
jose kažkodėl mūsų "išmin
čių" nepastebėti? Kaip su- 
prastiMAINO upės.TAURU- 
VĖNIĮ pilies, MAINYČIOS 
miestų lietuviškų vieotvard- 
žių atsiradimą?/ nebent ir 
vėl šauktis J.Gedvilos pa
galbos?/. Tačiau, išaiškinti 
nėra jokių sunkumų, nes iš 
čia šakojasi magistralės tri
mis kryptimis: įpietus-RA- 
DANU, į šiaurę-REINU, ir į

Į Dunojų vandenėlio.. . 
/Liaudies atminties išlieka/

Tik nenurodė,kur jo past- Ji atlaikė Romos Imperijos 
semti:ar GALOTĖJE/Gala- spaudimą, stabilizuodama 
tt/ prie jūros, ar RUSNĖJE jos rubežius, garsųjį"Limės" 

■ /Ruse/ prie Bukarešto, ar 
BALGARDE /Beograde/, ar 
VANDUVONĖJE/ Viena , se
nas lot. vardas Vindabonda/ 
prie Šv.EISTUVONIO/Stepo- 
no, vengr. Istvan; isp.EstebatV 
ar prie SLAVU BRASTOS/ 
Bratislava/,ar prie VARAN- 
GIĮ /Frankų /kilnios pilies/ 
Regensburg/. . ,

Ilgas ilgiausias tas senojo 
pasaulio vieškelis, bet jis čia 
dar nesibaigia. Iš jo galima 
pasimainyti į MAINĄ-kaip gi 
kitaip tą permainą "atlietu
vinti”?/ nebent pagalbon pa
sikviesti "išminčių" Joną 
Gedvilą'.ž. NL, nr.2/74/p.2 
-i r keliaut i toliau šiaurėn di
džiąja Reino upe, o persi
kėlus per KĖLINĮ / Pas de 
Calais/ net ligi pat Škotijos 
galo/ar net ULTIMA THULE 
t. y. galinės TOLĖS irFARO- 
ER salų ’./.

ilgiems šimtmečiams. Iš jos 
karvedžių tarpo iškilęs Ka 
rolis/KARALIUS-kaip ir Jo
gaila/ Didysis IX amž. 
savo bajorų-vyčių vėliavų 
priekyje nukalė Prancūziją 
šiandieninėse ribose.

Dar ligi XV šimtmečio 1 i- 
a u d a i išlaikė savo tautinę 
autonomiją, nors jau bur
gu n d ų leno pajungti. Jūjų 
atskalos/Belgija, Olandija/ , 
jūjų centras/Elsasas ir Lo
taringija- LIAUDA VARINGI- 
JA/ vis dar teberodo atskirą 
nuo kaimynų veidą ir kultūrą 
net šiandien.

Vieno pavyzdžio užtektų, 
nes jis yra kvapą užimantis: 
kaip paaiškinti prancūziškai 
ar vokiškai liaudų senųjų 
valdovų vardus, kaip ŠVEN- 
TIVALDAS,LIAUDA VALDAS 
LIAUDA - VYČIUS, kuriuos 
jau minėjome ir kurie tebe-

49-to seimo 1956 metais Det
roite ir baigiu 58-to seimo.Bos^ 
tone, 1974 metais.

JUOZAS ŠARAPNICKAS

Atsimename, jog Lietuvos 
vardo kilmės beieškodami, 
užtikome Pareinyje sensa
cingą 1 i a u d ų taut ą.jau 
nuo romėnų laikų istorijoje 
užrašytą ir oficialiuose va
dovėliuose, žemėlapiuose ir 
enciklopedijose šiandien vie
šai pripažįstamą.

To seno pasaulio didžiau
sio vieškelio valdovės iš is
torijos išmesti nepavyko dėl 
tos paprastos priežasties, 
jog be jos neliktų nei istori-

nis pateisinimas? Taip- 
į pietus nuo Loaros visas 
kraštas kadaise priklausė 
taip vadinamiems "vizigo - 
tams" /nemokėjusiems nei 
žodelio vokiškai’./, atėju
siems V šimtm. po Kr. , 
Baltų karalių va
dovybėje/ ž. bet kurią 
universalinę istoriją/.Taig 
atsiranda didelis nesutapi
mas tarp ligi šiol išlikusių 

rytus-MAINU ir DUNOJUMI. lietuviškų vietovardžių daik- 
įrodymo ir "oficialiosJuk tai visiškas atitikmuo tinio

Pradžia SLA veikloje
j SLA įsirašiau 1955 m., o 

1953 m. buvau išrinktas dele
gatu į SLA 49-tą seimą, kuris 
įvyko liepos 2 dieną Detroite. 
Tais metais SLA prezidentas 
buvo Kazys J. Kalinauskas, vi
ceprezidentas Povilas Dargis. 
Dėl ligos į SLA 49-tą seimą K. 
Kalinauskas neatvyko, seimą 
pravedė viceprezidentas, dabar
tinis SLA prezidentas Povilas 
Dargis. Seimą atidarant P. Dar
gis pranešė, kad dėl ligos SLA 
prezidentas K. Kalinauskas ne
atvyks ir jam, kaip SLA vice
prezidentui tenka pravesti šei
ni”. P. Dargis SLA seimą atida
ręs pareiškė: ‘‘Beabejo, negalė-

ti paseigą pagal mano sugebėji
mą”;

Tais metais seimas buvo triųkš 
nfngas. Vieni palaikė demokra
tišku, viešu balsavimu išrinktus 
j Pildomąją Tarybą, kita sro
vė, nepravedusi savo kandidato, 
kėlė pavydą. Pirmą kartą atvy
kusiam į seimą, teko palaukti tam 
tikrą laiką ir įsitikinti kuri gru
pė, yra nuoširdesnė Susivieniji
mui ir kokiai grupei atiduoti sa
vo paramą, balsuojant. Tuo me
tu kova vyko daugiausiai dėl 
iždininko posto. Tuo metu iž
dininko pareigomis buvo išrink
ta N. Gugienė. Gerbdamas de
mokratiškus principus palaikiau 
tuos, kurie buvo viešu balsavi
mu išrinkti į Pildomąją Tarybą.

jos. Tauta, valdžiusi DUNO - 
JU, o vėliau REINĄ, lėmė 
visos Vakarų Europos raidą.

tokios pat reikšmės G i n- gotų 
t a r o K e 1 i o MAINIŠKIAI nistų 
/Mensk/.

istorijos/', pangerma- 
sukurtos XIX-me amž.

Bus daugiau.

siu taip sumaniai pravesti sei
mą, kaip prezidentas K. Kali
nauskas, bet jums, mieli dele
gatai, padedant mėginsiu atlik-

BUY NEW 
CANADA SAVINGS 

BONDS

' tinėje Floridoje, ypač Miami 
ir apylinkėse. Čia, net kai 
kurie kvartalai vadinami"Ma- 
žąjaKuba". Vieną, ką kubie
čiai egzilai tikrai gerai pada
rė, tai platokas įsijungimas į 
ekonominį gyvenimą, komer
cinius verslus. Kaip tik tas 
jiems teikia pakankamai stip
rų materialinį pagrindą. Yra 
iš ko remti visokeriopą ir 
plačią politinę, ekonominę, 
kultūrinę veiklą, yra iš ko 
remti įvairius užsimojimus. 
Dar daugiau, kai buvo paga- 
liausuprasta.kadkelias atgal, 
Havanon gali būti ilgas, pai
nus ir su kliūtimis, kubiečiai 
masiškai priiminėjo JAV pi-

lagerius

IŠKEIČIAMI

1974.XI.6

• MOKAMI GERI NUOŠIMČIAI 
KASMET

9%%
KIEKVIENAIS METAIS
- PER 9 METUS

• PILNAI GARANTUOJA 
KANADOS VYRIAUSYBĖ

0 PILNA 
BET KADA SU 
NUOŠIMČIAIS

VERTE
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P. Dargis SLA 49-tąjį sei
mą pravedė sumaniai ir seimo de
legatai Įsitikino, kad šis asmuo 
yra tinkamas vadovauti Susivie- 

rnijimui. ■ Neapsiriko, nes Povi
las Dargis šioms SLA preziden
to pareigoms yra išrinktas jau 
devintą kartą.

SLA 49-tas seimas mane Įa- 
bai paveikė ir po daugelio metų 
negaliu pamiršti tų SLA veikė
jų, kurie visi aktyviai įsijungė 
gelbėti savo broliams sesutėmą, 
pabėgusiems nuo žiauraus ru
siškojo komunizmo ir dėjo pas
tangas atsikviesti į Ameriką ir 
Kanadą. Kadangi SLA kuopų 
yra ir Kanadoje ir jiems, senie
siems kanadiečiams SLA vei
kėjams didelė padėka už įdėtą 
darbą ir lėšas atsikviečiant pa
bėgėlius.

1956 m. SLA 49-tame seime, 
Detroite, daugelis delegatų po
kalbiai buvo: “Rinkome pinigus, 
rūbus, surinktus rūbus po darbo 
naktimis pakavome į dėžes ir 
siuntėme į pabėgėlių
kiek galėjome, kad tik sušelpus 
ten esančius varge, žiūrėjome 
sudaryti darbo sutartis, gauti 
butus atvykstantiems ir reika
lui esant pragyvenimui pradžią 
suteikti — pinigais. Bet naujai 
atvykę mūsų pastangų never
tina, į Susivienijimą nei į kitas 
senųjų amerikonų sūtvertas 
draugijas nenori stoti. Nenori 
mus senuosius pavaduoti”...

SLA 58-jo seimo delegatas
SLA seimo išvyka neužklum

pa netikėtai. Vykstantis SLA 
delegatas, žinodamas iš anksto, 
kelionę susitvarko pagal savo iš
gales — dirbantis su darbovie
te ir, be to, pasirūpina patogiau
sią susisiekimo priemonę.

šiais metais į SLA 58 seimą 
teko vykti iš St. Catharines. Ka
nada, automobiliu iki Buffalo 
aerodromo, o iš ten sėsti j lėktu
vą. įr skristi į Bostoną.

Iš St. Catharines išvykau bir
želio 30 d. 2 vai. p. p. Lėktuvas 
turėjo išvykti iš Buffalo 4:30. 
Vykau anksčiau, nes dažnai die
nos laike vykstant į Ameriką yra 
stropi kontrolė, užima daug lai
ko kol patikrina bagažą, o lėktu
vas ne busas, atėjo laikas ir iš
skrenda. šiais metais pervažiuo
ti iš Kanados į Ameriką nebuvo 
jokio susitrukdymo. Pareiškiau, 
kad nieko nesivežu — patikėjo 
ir bagažo nė netikrino.

(Nukelta 1 7 psl.)

lietybę ir sėkmingai bando 
įsijungti į amerikinę politiką, 
pradžioje lokalinio pobūdžio, 
bet turėdami pagrįstų vilčių, 
kad, tinkamai pradėjus, atsi
darys kelias ir į platesnį bei 
reikšmingesnį amerikinį po
litinį gyvenimą jau viso kraš
to mąstu. Tuo tarpu bent 4 
radijo ir viena TV stotis 
transliuoja vien tik kubietiš- 
kas programas, tuo žymiai 
padedama ypač jaunajai kar
tai gyventi ir laviruoti tarp 
dviejų kultūrų, tarp ameriki
nio ir kubietiško gyvenimo, 
nepametant savojo, tikrojo 
identiteto. Taip, problemų 
besirišančių su nutautėjimu 
turi ir jie, bet, bendruome
nėje, kurioje vyrauja Stiprūs 
etniniai ryšiai, kur paisoma 
ir didžiuojamasi sava kilme, 
religija, tradicijomis ir pa
pročiais, nubyrėjimai dar nė 
ra aliarmuojančių dimensijų.

Tos vadinamos "partinės 
rietenos" yra ir pas juos. 
Nieku geru tas neprisideda-, 
kai jų pačių "altininkai" ir 
"bendruomeninkai" nesutaria 
tarpusavy. Ne dėl pačio tiks
lo, kiek dėl skirtingų būdų ir 
priemonių. Ir kubiečių tarpe 
yra garsiai šaukiančių apie 
"superpatriotus" ir Kastro 
bernus. Bet, kaip patys ma
tome, tokio reiškinio, deja, 
neišvengia jokia politinė emi
gracija.

Ir pas kubiečius jau garsė
ja ir tvirtėja "duoneliautojų" 
kasta, kurie jau taip gerai ir 
plačiai ir patogiai įsikūrę, 
kad durims atsivėrus Kubon, 
vargiai ar kas iš jų pajudėtų, 
■nors mylių atžvilgiu, labai 
neilgon kelionėn. Tas itin 
ryšku iš viduriniosios ir jau
nesniosios kartos pasisaky
mų ir nuotaikų. Jų tarpe jau 
ne vienas pirmiau jaučiasi 
esąs amerikiečiu ir tik antroj 
vietoj kubiečiu. Tas reiški
nys labai neramina vyres
niuosius, kyla kaltinimai ku- 
bietiškoms mokykloms ir vi
sai jų vidinei švietimo siste
mai. Maždaug, problemos 
panašios su mūsiškė mis, tiek 
daug bendrumo.

3 psl.
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APIE VYRĄ. NEKAPITULIAVUSI
RAGANIŠKAI VIDURNAKČIO ' ŠMĖKLAI

"/. . ./ Todėl aš imsiu ir iš 
karto išdėstysiu,ką norėjau 
pasakyti.

"Tas liečia mūsų tautą.Ir 
man rodos, jau po daugelio 
metų apgalvojimo,kad mūsų 
tautai, ir ypač šiuo atžvilgiu 
jos išeivijai, dabartiniu lai
kotarpiu išlikimo ir stiprėji
mo laidas yra pirmiausia 
dvasinis ir etinis.Kitais žo
džiais tariant, kiek praple- 
čiant,kultūrinių vertybių kū- 

, rimas ir jų puoselėjimas vi
suomenėj. Ne pavieniui, tik 
individų tarpe, bet bendrai, 
kiek galima didesnio skai
čiaus. Tatai, gal būt,bus net 
stipresnė mūsų tikslo, pa
grindinio tikslo atsiekimo 
garantija, negu, pav. .labai 
vangiai akcentuojamas poli
tinis ar net kovinis judėji
mas išeivijoj, skirtas tautai 
padėti. Žinoma,iš kartopra- 
šyčiau atkreipti dėmesį, kad 
norėčiau pabrėžti, jog tatai 
aplamai nereiškia principi
nio paneigimo politiniai ar 
net partiškai ideologinių 
veiksnių vaidmens ir reikalo 
su jais atatinkamom aplinky
bėm bendradarbiauti. Mano 
užsispyrimas šį kartą bus 
kiek kitoks ir visiškai ryš
kus. Aš mėginu suryškintitą 
problemą, kad reikia paga
liau teisingai atseikėti poli
tinės veiklos ir kultūrinio 
veiksnio pirmumo klausimą. 
Netik atstatyti labai pažeis
tą per pastaruosius tris de- . 
šimtmečius pusiausvyrą,bet 
drąsiai atsukti mūsų menta
litetą ir sąmonę kultūrinio 
lobio ir kultūrinių ginklų la
bui".

'/../Man rodos, užtektų 
tik savo dvasioj privatiniam 
ir viešajam gyvenime iš po
litinės ir tuščiakalbiškai ko
vinės, pirmenybę perkelti . 
kultūrinei kūrybai ir jos 
puoselėjimui.Patiems nesi
kelti į tuščią tautos vadų pui

kybę. Ir likusių tėvynėje, iš 
jų neatimti teisės būti tautos 
tikraisiais atstovais ir lais- 
vinunosi vadais. Suprasti jų 
rimtą tautinės atsparos ir 
saviginos pobūdį ir ypatingą 
jų rezistencijos tragiką. Sa
vo širdyse sustiprinti arpa- 
stiprinti šviesos įtampą ir 
kaip susipratimo simptomą 
atšildyti suriebėjusius re
sursus ar išteklius stambes- 
niem tautinės kultūros kūry- 
bos darbam ir jos skleidimui 
pa remti.Pamiršt i ilgą sim
foniją naivių, pabėgėliškųf ik- 
cijų ir iliužijų, iš kurių po 
karo skubotai, taip,laba i.sku
botai buvo statomas kiauru 
stogu mūsų politinės imperi
jos rūmas".

"/. . ./ Stambesni, net di- 
dingimus sutvii-tinantys tau
tinės kultūros kūrybos dar
bai galėtų būti dai' atlikti ir 
čia,ir tėvynėj,tačiau,kliūti
mi stovi kelios sąlygos,keli 
"jei”/labai nemalonus žodis 
mūsų žodyne/. Tai yra, jeigu 
perdaug nesivėlindami šią 
viziją įgausim, jei tik stip
riai ir disciplinuotai norėsim. 
Jei civilizuotų žmonių ma
nierom įstengsim broliška 
meile surišti talentus su ei
liniais darbininkais, pelningų 
profesijų poniją suliaudimi. 
Ir jei įprasim sugyventi tar
pusavyje labiau kaip žmonės, 
ne kaip žvėrys. Ir jei'kas
dien nebenuodysim atmosfe
ros pasibaisėtinom vieni ki
tų inkriminacijom,kurių vie
ną kitą motyvą aš čia prieš 
mane kalbėjusio žodžiuose 
girdėjau. Ir jeigu, pagaliau, 
patys per greit nesutrypsim 
jaunųjų kūrybingų atžalų". 
/. . ./ Pilnos deguto statinės 
teguliiudija,kad lietuvis lie
tuvyje dabar vis labiau ieško 
ne brolio ar santarvininko, 
bet kasdien įtaringiau, ypač 
sendamas, stengiasi įžiūrėti 
ar tai varžovą, tai vėl būti

nai surasti piktą priešininką 
arklastingąpasalūną, net iš
daviką. . . "

"/.../ Vienintelė mūsų 
stiprybė ir mūsų turtai liko 
tie,kurių joks okupantas ne
pajėgė pagrobti ir sunaikintu 
Tai mūsų tautinės ir dvasi
nės kultūros vertybės, ku
riom rėmėsi ir mito mūsų 
emocijos ir sąmonė. Jų pa
dėtu pagrindu dar dažnas ir 
iš mūsų čia gana raiškiai te- 
begyvenam. Jos ir tik jos, 
jau per pusketvirto dešimt
mečio palaiko mūsų tautos 
gyvastingumą, žadina kūry
bingumą ir grūdina išlikimo 
valią tėvynei. Juo daugiau tų 
vertybių būtų buvę sukurta ir 
išugdyta, tuo stipriau mūsų 
tauta atlaikytų likimo smū
gius, tuo rimčiau būtų buvę 
pasiruošta sunkiai ir ilgai, 
bet patvariai savigynai ir 
kietai rezistencijai".

/Tęsinys kitame
numeryje /.

Algis H. Adomonis

JAUNAS LIETUVIS CO-BEN- 
DRADARBIS MOKSLINIAME

KANADIEČIŲ VEIKALE

Canadian Journal of M icro- 
biology atspausdino studiją 
The effect of mycobacterio- 
phage particles on cell-me
diated immune reactions.

Šiostraipsnio paruošime , 
šalia dviejų kanadiečių,dir
bo ir jaunas lietuvis mont- 
realietis H.Adamonis, kuris 
dirba Mikrobiologijos labo
ratorijoje Montreal Chest 
Hospital Centre.

Straipsnį atskiru leidiniu 
atspausdino National Re
search Council Canada.

MUZ.ALVYDAS VASAITIS 
LAUREATAS

Šiais metais Vydūno Jau
nimo Fondas savo metinę 
premiją, skiriamą išskirti
nam jaunosios kartos dar
buotojui, paskyrė muzikui 
Alvydui Vasaičiui, ypatingai 
pabrėždamas šio jaunuolio 
du didelius darbus, atliktus 
1973/74 metais: 1.Prof. Vla
do Jakubėno pagerbimo dar
bų koncerto paruošimas ir 
dirigavimas, suruoštas lie- 
tuviųmokslininkų suvažiavi
mo metu, ir 2. Lietuvių O- 
peros choro paruošimas ir 
dirigavimas Verdi operos 
"Kaukių Balius" pastatymo 
metu.

Vydūno Jaunimo Fondo 
tikslas yra padėti mūsų jau
nimui kad jis, siekdamas 
aukštesnio mokslo, pasiliktų 
lietuviškoje visuomenėje i r 
tęstųsvarbųlietuvybės išlai
kymo darbą.

1973 metais Vydūno jauni
mo, fondas,minėdamas savo 
veiklos dvidešimtmetį, įstei
gė jaunosios kartos metinę 
premiją, paskirdamas aižy
tu ėjimą ir piniginę dovaną 
jaunuoliui, kuris ypatingu 
būdu prisideda prie lietuvy
bės išlaikymo.

Pirmoji premija pernai 
metais buvo paskirta rašy
tojui Algiui Rukšėnui. Šiais 
metais mums džiugu prista
tyti Alvydą VASAITĮ kaip 
naująjį premijos laimėtoją .

Alvydui Vasaičiui premija 
bus oficialiai įteikta Akade
minės Skautijos 5O-mečio 
akademijoje, Jaunimo Centre 
spalio 19 d. rk

LIETUVTŲ KALBOS ŽODY
NAS MOKYKLAI IR NAMAMS 
Redagavo Antanas Klimas ir 
Stasys Barzdukas, iliustravo 
Zita Sodekkienė.
Išleido JAV Lietuvių Ben
druomenės Švietimo Taryba, 
Chicago, 1974.

Žodyno paskirtį konden-
suotai išsako veikalo įvadas:

"Šio žodyno pagrindinis 
tikslas yra padėti lituanisti
nės mokyklos mokiniams iš
mokti daugiau lietuvių kal
bos žodžių. Ne tik juos pra
mokti, bet taip pat sugebėti 
juos ir praktiškai vartoti. 
. . . jis gali būti vartojamas 
irtų šeimų, kurių vaikai li
tu an ištintų mokyklų nelanko, 
o mokosi namie .O jeigu šiuo 
nedidelės apimties žodynė
liu galės pasinaudoti taip pat 
ir aukštesniųjų lituanistinių 
mokyklų mokiniai, tėvai, mo
kytojai ir šiaip bet kas, kas 
mokosi lietuvių kalbos, tai 
tuo žodyno rengėjai, leidėjai 
ir redaktoriai tik širdingai 
džiaugsis.

Nors ir nedidelės apim
ties, tačiau šis žodynas yra 
iš viso pirmas iliustruotas 
lietuvių kalbos žodynas, nes 
tokio niekad dar nėra buvę."

Norime pastebėti,kad ir 
po žodžio paaiškinimo,kiek
vieną kartą yra duotas gyvas, 

pilnas sakinys, pav, :eglė/2/- 
nuolatos žaliuojantis spy
gliuotas medis. Prie mūsų 
namų auga šakota eglė. Va- ' 
kar jie turguje nusipirkoKa- 
lėdoms eglutę.

MANO ŽODYNAS
Richard Scarry, daugiau kaip
1400 pavadinimų, spalvotos 
iliustracijos.
Simpatingai gyvais piešinė — 
liais paduoti atskiri žodžiai, 
daiktavardžiai,skaitvardžiai..

Mažieji vaikai iškart pasi
jus, kaip namie tą knygą be - 
vartydami , nes ir anglų ar 
prancūzų k. mokyklose kny- > 
gos yra iliustruotos, spal
vuotos, stengiamasi kaip ga
lima patraukliau pristatyti j. 
skaitymą ir knygas.

Skyrelių pavadinimai rodo, 
kad temos linksmos irlabai 
įvairios: Naujoji diena, Mes 
muzikantai,Meškiukai apsi- 
rengia, Gals rinlnkai darbe, . . 
Formos ir dydžiai, Virtuvė4-:U1 
je, Ar žinai, kas čia? ir Vilti?’7 --

■'"I
Šias abi knygas:MANO 

ŽODYNAS, $5,-ir LIETU- . 
VTU, KALBOS ŽODYNAS, $6,- 
galimaužs išakyti šiuo adre
su:

Antanas Kareiva
7030 S. Rockwell str. , Chi- oq 
cago, Hl. , 60629.ir pas pla- 
tmtojus. , ,e

PAŽINKIME PRAEITI /
1. NAMU STATYBOS PAPROČIAI

Įvairiose Lietuvos vietose ir įvairiai gyventojai statėsi 
savo gyvenamuosius namus. Kai kur buvo paprotys prie 
gyvenamo namo pristatyti grūdams ir maistui kamaras, 
gyvuliams ir gyvulių pašarui laikyti vietą po tuo pačiu 
stogu. Prie namų statybos darbų turėjo dirbti nusimaną 
statyboje žmonės. Vieni kirto medžius, vežė į sodybai 
numatomą vietą, kiti galando kirvius ir pjūklus. Parsi- 
gabenimui medžiagos iš miško buvo paprotys pasikviesti 
talkon gimines ir kaimynus. Tas buvo vykdoma žiemos 
metu’, kai vyrai ir arkliai laisvesni nuo darbų. Dėl kiek
vieno pastato miškuose reikėjo parinkti skirtingų me
džių, pritaikyti gyvenamu! namui, klėčiai,tvartui, darži
nei ir kt.

Namų statymas būdavo lydimas tam tikrų papročių. Pa
dėjus pamatus iš akmenų, pirmas vainikas sienojų turė
jo būti gražiai kirviu nutašytas ir svarbiausia, kad nebū
tų nulaužto medžio, nes antraip, galima tikėtis ateityje 
sienų poškėjimo, braškėjimo. Todėl nutašyti medžiai to
liau apdirbami buvo patyrusių statytojų. Sienojų tarpu— 
eilės buvo išdedamos samanomis. Šventą dieną prie na
mų statybos nevalia buvo dirbti, nes antrąip gali namai 
turėti nelaimę." Pastačius namo sienas ir stogo ramsčius 
(sparus) tuoj iškeliamas viršuj gėlių vainikas, susirink
davo statytojai ir busimoji šeimyna, vaišindavosi, džiū
gaudavo, diskutuodavo ateities gyvenimą ir namų įren
gimus. Namai būdavo i šbaigia rni j vairiais ornamentais du
ryse, stoge ir' languose. Lietuviai mėgo liaudies meną, 
jj vartojo savo sodybose,juomi džiaugėsi, i r viens už kitą 
vis įvairiau jį propagavo. Todėl vieni pas kitus lankyda
miesi, grožėjosi meniškais išpuošimais, kurie reikalavo 
daug darbo valandų ir sugebėjimo.

2. ŽUVIES ŪKIO DAUBAI IK JU. PAPROČIAI

Po gilios žiemos atėjęs pavasaris atnešdavo savotišką 
sujudimą namuose ir laukuose.. Vyrai tvarkydavo plūgus, 
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pusberniai švarindavo kiemus, sukirsdavo malkas, mer
ginos puošdavo takus ir darželius.

Pirmojo arimo papročiai nuo senovės buvo išplėsti ir 
rišosi su religinėm apeigom. Pradedant pirmą arimą, 
derliaus dievybėms buvo aukojamos aukos. Daugiausia 
aukotos kiaulės, kurios turėjo simbolizuoti žemės kni
simą, rausimą. Kitose apylinkėse (Švenčionių, Sambi- 
jos) būta papročio papjautos kiaulės snukį ir kojas išlai
kyti per žiemą ir išvirti pavasarį per šeštines su kruopų 
koše. Arimui rengdavosi tartum kokiai šventei. Artojas 
nusimaudydavo, apsirengdavo švariais drabužiais ir pri
valėjo būti švarūs baltiniai. Žmonės tikėjo, kad artojas- 
išeisiąs švariai apsirengęs, tai javai būsią švarūs, be 
piktžolių. Jis turėjo būti linksmas, net einant arti į lauką 
uždainuoti. Jam drausta švilpauti, nes dirvoje tada nie
kas neaugsiąs ir ji būsianti tuštuma. Alytaus apylinkėje 
pasakojama, kad eidami artojai arti, kratydavo ant dir
vos šiaudus, kurie turėjo išburti ateinančiais metais gau
sų pašarą. Kai kurie artojai, pradėdami arti, dėdavosi į 
maišelį žemių ir stengdavosi išvaryti tiesią bei lygią pi i- 
mąją vagą, nes tai turėję- nulemti gerą busimąjį der
lių. Dar seniau buvo įsigalėjęs paprotys pirmąją arimo 
dieną artoją ir į žagrę pakinkytus jaučius ar arklius rei
kią pasmilkyti, nes tikėta, kad smilkinimaš turėjo ap
saugoti javus nuo jiems kenksmingų vabzdžių. Būdavo per 
liepsnojantį laužą pertempiama žagrė. Daug religinio 
pobūdžio papročių buvo laikomasi išreiškimui pagarbos 
žemei motinai. Artojas klaųpdamasis ją bučiuodavęs ir 
persižegnodavęs pats, savo arklius, pirmą vagą ir žemę. 
Aukštadvario ir Juodujjės apylinkėse pirmą vagą varyda
vo aplink dirvą, tikėdamiesi šitaip apsaugoti laukus nuo 
audrų. Kiti pirmoj vagoj apardavo duoną. Kai kurie neš
davosi net visą kepalą ir ten palikdavo apartą. . . .vagoje. 
Dicvniškiuose pririšdavo duoną prie žagrės. Ją artojas 
vėliau suvalgydavo. Rimšės apylinkėj artojas duoną su 
druska valgė,išvaręs pirmą vagą, o Vievio. Žiežmarių — 
tik plutą ar net visą kepalą dėdavo j vagą. Obelių apylin

kėje žemdirbiai apartą duoną iškas davę ir. parnešę namo, 
sušerdavo gyvuliams, Liškiavoje ir Dieveniškėse iš lau
ko parneštos duonos gabaliukai būdavo išdalinami visai 
šeimynai.

Pirmosios vagos išaTta žemė Panevėžio apyl. būdavo 
laikoma nepaprasta. Jos artojas atnešdavo namo ir iš- 
barstydavo po aslą.

Taip pat būta papročio, pirmąją dieną iš lauko sugrį
žusį artoją aplieti vandeniu. Ypač stengdavosi jį užklup
ti netikėtai. Pagrindinis fp papročio tikslas buvo sukelti 
lietų, taip reikalingą pasėliams ir busimajam derliui. . . . 
Liedami jie sakydavo "Kad dirvonai neišdžiūtų, kad dir
vos javai griūtų" (Kupiškis), arba "Bus didelis derlius" 
(Papilė). Šiaulių, Anykščių apyl. ūkininkai laistydavo van
deniu žagrę, kad nerūdytų,ir kad javai geriau augtų. Tais 
visais laistymais jie tikėjo į gerą derlių ir patvarumą, 
kad arkliai mažiau šiltų ir artojai nesnaustų, visada būtų 
linksmi ir apsaugoti nuo nelaimių.

Rytų Lietuvoje žemdirbiai iš pirmojo arimo sugrįžusio 
artojo neįsileisdavo į pirkią, kol jis ant kiemo nenusiau- 
davo batu, nes priešingai pasielgus, prietaringų žmonių 
manymu, vasarą namuose privistų blusų. Jei norima,kad 
kirmėlės javų negadintų, tai pirmąjį arimo vakarą veng-r ' 
ta kurti ugnį (Skapiškis). Kai kur šeimininkės pirmąją a— 
rimo dieną, sugrįžusį iš lauko artoją vaišindavo kiauši
niais. Tai reiškė magiškąją prasmę, nes senovėje kiau
šinis buvo laikomas vaisingumo, gyvybės simboliu, kad 
iš artojo mesto į dirvą grūdo turėtų išaugti brandžių javų 
derlius, teikiąs kasdieninę duoną. Todėl pirmą kartą ar
tojai paliesdami žemę, drauge su duona aukojusioms ap
eigoms panaudodavo ir kiaušinį.

Lietuvos žmonės turėjo įvairių papročių, jie gyveno 
jais, nes mylėjo savo žemę ir savo kraštą.

BUS DAUGIAU. ' 1
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GERBIAMAS RAŠYTOJAU
(V. Astas** APSAKYMAI • 'Pergalė’-* 11/ 1973 )

Dovanokit kad gaišinu tamstą bet labai svarbų turiu leikalą Jau 
nebežinau ir kam rašyti Panelė mokytoja man tamstą didžiai gyrė 
Yra sako kazyt toks rašytojas mieste gyvena ale taip gražiai kaimą 
aprašo prastus žmones gali verkti beskaitydama rodos tavo gyve
nimą pasakotų Teisybė sako gryniausia O jau kolūkio pirmininkas 
tai mūsiškis nulietas gal apie ji ir parašyta Panelė mokytoja mano 
kaiminka dieve j ai, padėk kaip ji mums padeda tai gera moteriškė 
tik ką vaikų neturi Svetimų tai lig valiai Tai ji ir sako rašyk sako 
tam geram žmogui gal jis tau pagelbės jei niekas seno nežiūri Tai 
aš ir paklausiau tik labai jau atsiprašau mano raštas toks išgriuvęs 
mat jau neprimatau ir rankos dreba Prašiau kad. suriktuotų tai at
sakė geriau pati greičiau patikės

Dabar papietavom pašėriau kiaulę mano senis knarkia o aš ne
guliau iš anksto pasidėjau popieriaus ir .pieštuką geriau kad ne
matytų Turėjom vaiką ir mergikę ale neliko dabar nei vieno nei 
kito Vaikis buvo mokslus išsimokino ant elektros užteks girdi tą 
purvyną bristi išėjo i miestą pas svetimus gerai uždirbo Gudrus ir 
žąsim moka arti O paskui bumbt karas Ir išsivarė vokiečiai dar
bams Vienu tarpu kai jau Hitleriui galas artėjo suvisai jokių žinių 
apie jį neturėjom Paskui laiškas iš Ameriko Nuotrauka įdėta Musų 
vaikis amerikonas Kaip avis rašė tarp vilkų Noriu lietuvėlėn ne
leidžia O paskui ir vėl laiškai nutrūko Jau gal dvi dešimtys metų 
Gal jau nebegyvas kas žino Nėr vis tiek

Mergikę tai neseniai Į kapus nulydėjom Vis vadinu mergike Tai 
jau gera dukraitė buvo tik užsispyrus Į tėvą kaip ožka ką sumanė 
neatplėši Buvo ji vis prie mūsų palikti gailėjo taip ir liko ilgai ne
tekėjus Vis piktesnė darėsi Apgavo ją vienas Pati kilpas spendė 
pati ir įkliuvo O kai ištekėjo o jau raudojo atsisveikindama ir pra
žuvo begimdydama Vėlu jau buvo vaikų prasimanyti Augini sergsti 
sau pagalbininkus o jie anksčiau už tėvus nusigaluoja Oi kaip rei
kia senoms dienoms užtarėjo kaip reikia Laimingi, kurie gerų vaikų 
turi Man nedavė dievas daugiau pagimdyti

Ir neliko nieko prie žemės Svetimi sodybą susigvieš Kaip žinia 
kareivio duona kruvina elgetos purvina o artojo balta O žeme čia 
riebi kaip sviestas Mėšlo pridėk ir gpuva kviečiai ir viskas Sodas 
didžiulis Kaip nujausdama savo žmogų atkalbinėjau tokio neveisti 
Obuolių nėr kur dėti karvei kiaulei šeriam Jei nieks neatvažiuoja 
nupirkti tai ir supūna o geri šampanmiai cignaciniai

Be darbininko ūkis kaip arklys patrukęs Mano senis kriokia ir 
kriokia jokios arbatos* nepadeda Jau visi liepia daktarams pasirodyti 
o jis ne Nėjau aš pas tas daktarkas ir neisiu ką jos moka tai iš svei
ko ligonį padaryti Kai mirsiu kunigą pakviesit ir nebandyk peršne- 
kėti visada užsispyręs buvo Tai lakstau ir lakstau kojos kaip kala
dės ištino nežinau ne ką su jomis bedaryti Širdis tik muša muša 
kvapą vos atgaunu Mane dar mažą mokė duoną taupyk rytojui o 
ne darbą O ką darysi pačtininkc atneša pensijos po aštuoniolika rub
lių vis gemai re-ga ne-ko ale pats tamsta žinai ką už juos galima nu
pirkti Tai ir laikom dar karvutę kiaulę vištų Sodinam bulvių jas 
žentas atvažiuoja padėti nukasti runkelių burokų morkų svogūnų 
la,nūa>i P .c-irm.a... ir <vnn.-.ni. ant krncnipę ririVa.

*

O tu pasiklausyk pačių arėjų, 
Kurie prie žemės nuo senų laikų, 
Kiek visko savo amžiuj jie regėjo, - 
Kad ir sunku, 
Nebėgo iš laukų.

Stebėtis tenka:
Nors valdžia Tarybų —
Ir tie laikai ne taip labai toli, — 
Kiek buvo visokiausių keistenybių 
Pagarsinta plačiai gimtoj šaly.

Žinau, kad rugelius Rusioj bedalėj 
Kaip šventą daiktą gerbdavo seniau. 
Bet guldė juos j pradalgę biržely, 
Prieš tai nespėję pievų nušienaut.

Patvarkymai, parėdymai vien eina, 
Ir viskas mokslo pagrindu neva: 
Tai — piešk žagre 
Per-pusmetrį velėną, 
Tai — ark per sprindį, 
Tai — išvis neark.

Žiūrėk, vienaip daryt visiems nurodys, 
Rytoj tą patį potvarkį pakeis: 
Tai plėsti arimus, 
Iškirtus sodus, 
Tai dobilienas
Apsodint miškais...

Ir, būdavo, rankas nuleist norėtųs, 
Kai rudenį tik gramai vargani: 
Atrodytų, 
Be mokslo nė iš vietos, 
O žiemą vėl 
Dantis pakabini.

Taip viskas buvo kaime susipynę, — 
Ir niekuo dėtos
Sausros ar liūtis, —
O kiek kainavo jiems šita kankynė, 
Kas myli žemę,tam ne paslaptis...

Tai kas, kad jie aukštųjų mokslų nėję, 
Juk žemės mokslas
Rūpi žemdirbiams,
Tegu tik jiems
Mažiau nurodinėja, 
Su kuo kabinti

Tie tavo du geniai . .kad juos kur galas’.

Prancūzijoje, Haute Mame departamento 
keliuose, randasi tokios iškabos:

’’Automobilistai, pasirinkite 60 km 
greitį ar 60 frankų baudos”.

Šveicarijoje, prie vieno maudymosi baseino 
kabo sekančio turinio iškaba:

’’Baseinan mesti įmones ir kitus 
nešvarius daiktus griežtai draudžiama”.

binu taip ir mintam ar daug mums seniams reikia Ačiū dievui be
veik nieko pavalgymui pirkti netenka va tik duoną Už trijų kilo
metrų reik jos eiti į centrą kulniuoti Prašau Vaciuko kaimynų vai
kis Parveža dviračiu Drabužiai lopas ant lopo adyti peradyti ale kas 
į mus žiūri Va už malkas taip pat mokėk Taupom su kailiniais už 
fctalo sėdam Ir dabar rankos raudonos nuo šalčio vos suspaudžiu 
pieštuką Vargas yra senam žmogui o dar kai stipresni skriaudžia 
Jau kad numirus greičiau ir viskas

Va ir ėmiau dabar sriūbauti lyg mažiukė ašaros sulig žirniais po
pierius sušlapo Dar išsiplaus mano vargų aprašymas Tuoj palaukit 
raitysiu toliau dabar raidžių nebeįžiūriu Višta

Na dabar jau neverkiu tai vis iš vargo tos ašaros Padėkit tamsta 
gerbiamas rašytojau neleiskit senelių skriausti Kažin ko ten čiombė 
ambrija Vištukės nulindo kur norint nematyti Mes kolūky nuo pat 
įsikūrimo O pirmininkėlis varo Į laukus ir gana mat nėra kam tuos 
runkelius ravėti Tai ar mes kalti kad kiti savo vaikus tik kapronais 
visokiais aprėdo nuo pat jaunų dienų ir į miestą išburbija baltos duo
nelės valgyti Ten mat šokiai re^tauranai Aš taip pasakysiu ir pyra
gas burną išgadina Dar žiūrėsim kas tuos pyragus augins kai visi 
valgyt išsižioję Badas ateis ne kitaip mano senis pranašauja Kol pa- 
jėgėm tol ravėjom bet šįmet jau suvisai ne ir aš ir maniškis Nėra 
jėgų Samdyti kaip kai kurie daro svetimus Už ačiū neužkiši Pirmi
ninkėlis kad užriks tinginiais išvadino jau toks baisus karštuolis ma
niau susikapos su manuoju nes tas netylėt atsišaukt Už krūtų grie
bėsi Geras kirstukas kadais mano senis buvęs Vakarėly būdavo tik 
kas ir susistumdo Užmiršo dabar kad rankas vos pakelia Ir ką tu 
prieš valdžią kumščiais pamojuosi Pirmininkėlis užsirūstino ir nukir
po arus Tai dabar visai sunykti gresia Be bulvių ir karvės pražuvę 
Pirmininkėlis klausyti nenori nusigręžia sako reikėjo ravėti ir tiek 
Begėdis visad nepriedęs Jau nebežinau kam ir skųsti jis čia didžiau
sias ponas nėra aukštesnių kas užtartu Bobos rašyk į rajoną Surez-

Košę iš dubens.

1965

*

Iš ’PERGALĖ” 1972 m., A. Tv ardovskio lyrikos — parašytos 1965 m.

i>iau į ten bet gal ir laiškas nenuėjo galai žino su tais adresais o jei 
ir nuėjo niekas matyti ir neskaitė Varnas varnui akies nekerta Kam 
rūpi varguoliai by tik savo pilvas pilnas o kai jau dirbt neįstengi tai 
ir dvėsk Nepasišaukia aukščiausias gyvas į žemes neljsi

Padėkit gerbiamas tamsta rašytojau atgauti tuos arus Knygoj 
aprašykit kaip mes skurstam Panelė mokytoja taip jau gyrė kad 
prastus žmogelius mylit ir užjaučiait Ale tur būt negraži knyga iš
eitų Visiems žinomos godos Na bet jūs geriau žinot kur ir kaip Mes 
jau tamstos neužmiršim Atvažiuokit vasaroti vietos yr Arba obuo
liu Širdingai prašom

Tuo ir baigsiu mano senis jau kruta geriau jam nepamatyti o 
tai ės.Vis primena kad dėl ilgo liežuvio ne vienam dantys išgriuvo. 
Rašau ir širdies ašarom vilgau . Vaciukas bus toks geras ir nuveš 
laiškų į paėtą,o iš ten jau pas jus keliaus Duok dieve tamstai ir 
tamstos vaikams sveikatos
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ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS ISTORINIAI METMENYS
P radedame spausdinti Montreal io lietuvių, susijusius su $v. 

Kazimiero parapija istorinius įvykius, kaip yra paruošęs būda
mas vikaru kun. Jonas Gaudze

Prieš 50 metu valku pirmoji komunija, prie klebono kun. P. Vanago

1909 m. d-joj narių buvo 142, iš kurių nemaža dalis taip pat 
priklausė naujai įsisteigusiam "D.L.K. Vytauto Neprigulmin — 
gam Klubui" ir jo Pašalpinės skyriui.

Mokesčių knygoje,vietoje protokolų,būdavo užrašoma svar
besnės pastabos ar koks nors nutarimas, tik nuo 1922 meti; 
imta rašyti šv. Kazimiero draugijos susirinkimų protokolai į 
visai atskirą knygą. Pagal nusistovėjusį įpratimą, susirinki
mus atidarydavo d-jos pirmininkas; kviesdavo narius susi
mokėti mėnesinį mokestį ir prašydavo visų užsilaikyti ra
miai.Susirinkimuose dalyvaudavo ir nenariai, todėl kiekviena 
proga d-jos pirmininkas juos pakviesdavo prisirašyti prie 
draugystės.Remiantis d-jos protokolais, naujų narių įstodavo 
po 2-3 kiekvieno susirinkimo metu, o 1922 m. prie šv. Kazi
miero d-jos prisirašė ir klebonas J. Šimkus.

Atspausdintoje konstitucijos knygelėje randame draugijos 
įstatus,kurie buvo labai panašūs visoms anų laikų draugijoms . 
"Skyrius II.Draugijos vardas: ši organizacija vadinsis "Lie
tuvių Rymo - Katalikų Švento Kazimiero Draugija, Montreal, 
Canada".
1974.XI.6

Vienoje Rio de Janeiro kirpykloje kabo ši 
įspėjamoji iškaba:

"Laike skutimosi gerbiami klijentai 
prašomi nevesti diskusiją politinėmis temo
mis su dirbančiuoju kirpėju. Tokiu atveju, 
uz sužeidimą Įmonė nebus atsakominga".

I
Kaikuriuose Londono autobusuose kabo iškabos: 
"Netinka, kad džentelmenas vaidintą miegantį , 
kai dama nervingai įieško sėdimos vietos”.

Glasgow, Anglijoje, prie vienu kapiniu vartą 
kabo iškaba:

"įvažiavimas Į kapines automobiliams 
be lavonu griežtai draudžiamas".

( P aruose kun. J. Gaudzė )

Skyrius 1TL Susirinkimai. Susirinkimai yra viršiausia drau
gijos instancija. . . Paprasti susirinkimai įvyksta kas antrą 
sekmadienį kiekvieno mėnesio. Pusmetinis birželio mėnesy, 
metinis gruodžio mėnesy. Nepaprasti susirinkimai įvyksta 
nariui mirus ir šiaip kokiame svarbiame bet nepramatytame 
reikale. Skyrius IV. Draugijos Valdyba, kurią renka metinis 
susirinkimas vieniems metams, susideda iš pirmininko, jo 
pagelbininko,iždininko,dviejų raštininkų: protokolų ir finansų 
ir dvasiško vadovo.Dar išrenkamas maršalka ir du iždo pri
žiūrėtoju.Skyrius V. Valdybos teisės ir priedermės. 1. Pirmi
ninkas atidaro ir uždaro susirinkimus, praneša apie valdybos 
nusprendimus. . . pasirašo po visais protokolais ir draugijos 
dokumentais.2.Pirmininko pagelbininkas pirmiausia aplanko 
ligonius ir nuneša jiems sirgimo blankus. 3. Protokolų rašti
ninkas užrašo susirinkimų nutarimus, priima nutarimus ir 
skundus. . . 4. Finansų raštininkas veda sąrašą narių ir jų mo
kesčių knygas. . . priruošta finansų stovio apyskaitas. . .išrašo 
mokesčių blankas ir išmokėjimo čekius. . . 5. Iždininkas pri
ima visus draugijos pinigus ir išmoka kvitas. Išmoka pašal
pas ($5 savaitėje) ir pomirtines ($ 100). 6. Iždo globėjai per
žiūri bent du kartu metuose abiejų raštininkų ir iždininko sąs
kaitas, knygas ir pinigus. . . 7.Apšvietos komisija steigia kny
gynus, skaityklas, taiso paskaitas ir literatiškus vakarus , 
platina katalikiškus raštus ir laikraščius ir remia tos pa
kraipos mokyklas. 8. Maršalka į susiri nkimą ateina anksčiau 
ir daboja kad nereikalingi ten neskrajotų. Prižiūri, kad kiek
vienas susirinkime elgtųsi parlamentariai, taipgi be leidimo 
pirmifunko jo nepamestų. S k y r i u s VI. Nariai ir jų teisės. 
1. Šv. Kazimięro d-jos nariais gali būti visi vyrai lietuviai 
Rymo - Katalikų tikėjimo įstojusieji jon nuo 18 ligi 40 metų 
amžiaus ir sutinkanti pildyti šios d-jos įstatymus ir jos nu
tarimus. 2. Prisirašant į d-ją naujam nariui, jis privalo būti 
perstatytas dviejų pilnų šios d-jos narių. . .4. Pilnu draugijos 
nariu tampa išbuvęs joje 6 mėn.ir įsimokėjęs jon visas pri
deramas d-jai mokestis. . . 6. Pilnas narys turi teisę gauti 
pašalpos po 5 dolerius už kiekvieną pilną sirgimo savaitę , 
išskaitant dieną susirgimo ir atsisakymo. 7. Ligai prasitęsus 
ligi mėnesio ir viršaus .pašalpa mokama per šešis mėnesius, 
kas mėnuo po $ 20, dar jam nepasveikus, moka per kitus 6 
mėn. po $ 10 kas mėnuo. Ir dar vis jam toliau sergant d-ja 
sulyg išgalės stengiasi jam padėti. (b. d-)

KAS YRA ALCOHOLICS 
ANONYMOUS?

Jeigu geri ir galt gerti-tavo 
reikalas. Jeigu geri,bet ma - ' 
tai ,kad gėrijnas tave žlugdo 
ir nori nustoti gerti- mūsų 
reikalas.

AA/Alcoholics Anonymous/' 
yra vyrų ir moterų bendrija , 
kurios nariai dalinasi savo 
patyrimu, jėga ir viltim i, kad 
išspręstų bendrąją problemą 
ir padėtų kitiems išsigelbėti 
iš alkoholizme).

Vienintelis reikalavimas < 
būti AA nariu yra noras nu
stoti gerti.

Alkoholizmas yra nuolatos 
progresuojanti , mirtina li
ga, todėl nevienas neturime 
nei slapstytis, nei gėdintis , 
jeigu ieškome būdų iš jos iš
sigelbėti.

Mes visi esame buvę tokiem . 
kaip ir jūs. Mes jus tikrai su- . 
prantame ir mūsų ranka vi - 
suomet ištiesta jums pagel - 
bėti. z

Skambink dienų ar naktį A,Ą. 
Tel. 52 1-2185.
Jei nori lietuvidkoi kalbėti - skambink 
darbo valandomis 489 - 539 1 (klausk Les); 
o vakarais namu tol. 366 - 2548 arba 277 - 7868 

(Pavardės sakyti nereikia)

5 psl.



Hamilton toronto
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

įsikūręs nuosavuos« namuose —

HAMILTONO LIEtUVIV KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

830 Main St. East. tel. 544-7125
Darbo valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
Šeštadieniais

10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 —J v. rak.
9 — 12 v.p.p.

Liepos—rugpjūčio mėnesiais ir 
prieš ilgus savaitgalius “Talka” 
šeštadieniais uždaryta.

MOKAME UŽ:
Depozitus (P.C.A) 6%
Santaupas (Nuo spalio 1 d.) 9% % 
Terminuotus depozitus 1 metu 10%

IMAME UŽ:

Asmenines paskolas 12%
Nekilnojamo turto paskolas

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame /k fy A. A. A A. TORONTO LIETUVIŲ rAKA/VIA
KREDITO KOOPERATYVE 

MOKA 
6% už depozitus 

8'i % už taupymo s-tas 

9% už 1 m. term. dep.

IMA

9% už asm. paskolas

8'-% už mortgičius

Kapitalas — astuoni milijonai dolerių

Asmenines paskolas duodame iki $5.000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų

- dydyje, bet nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $5.000.

Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas.

KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. po pietų, išskyrus 
sekmadienius. Pirmadieni ir penktadieni nuo 10 v. r. iki 8 vai. vakaro. 
Šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio 

mėnesiais šeštadieniais uždarytai.

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonas 532-8723 • Toronto, Ontario, M6P 1A6

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekiu patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš S 5.000.000

Jau visai rudenėjančio sek
madienio popietę, Lietuvių 
Namų svetainėje vienas tau
tietis pasakoja apie nemalonų 
patyrimąrkurį jis turėjęs pe

niausia, deltų dirbti nenorin
čių dykaduonių jam nutraukė 
bedarbio pajamas, kurių jis 
tikėjęsis išeidamas į pensiją. 
Jis darbovietėj užtraukęs net

sudbury
MIRĖ LIETUVIS

Dar taip nesenai į amži
nybę palydėjome Petrą Jute- 
lį, bet... vėl šaltas ir negai
lestingas Mississauga lietu
vių kapinių kapas amžinai 
priglaudė ir Praną GRIŠKO- 
NĮ. Mirė spalio 18 d. labai 
trumpą laiką sirgęs. Sudbu- 
rio Lietuvių Bendruomenė 
liūdi, jausdama didelį tautinį 
nuostolį.

P ranas GRIŠKONIS, 60 m.. 
gimęs gražiame Lietuvos 
kampelyje-Dzūkijoje,1948 m. 
atvyko įKanadą-Port Arthur 
miestelį. Po metų persikėlė 
į Sudbury, Ont.^ir čia 1949 m. 
vedė Liuciją Vilimaitę; vė
liau susilaukė ir gražiai I-

daug prisidėjo bendruomeni
nėje veikloje.

Nenuostabu,kad jam mirus 
Jackson-Bernard laidotuvių 
namuose netilpo lankytojai, 
karstas skendo gėlėse, o 
Christ The King bažnyčio
je dalyvavo beveik visi lie
tuviai ir daug jo pažįstamų 
bei draugų kitų tautybių.

Mišias atnašavo kun.An
tanas Sabas, solo giedojo A- 
leksas Kusinskas, vargonavo 
Rita Kusinskaitė. Į lietuvių 
kapines Miss išaugoje paly
dėjo apie 20 Sudburio lietu
vių. Kun. Ąžubalis atliko 
paskutinius religinius patar
navimus, o Kazimieras Dau
nys tarė paskutinį atsisvei
kinimo žodį. Pranai,tebūnie 
tau lengva, nors ir ne tėvy
nės, bet svetinga Kanados 
žemelė, .. .

reitą savaitę. Jau trečią kar
tą jo mėnesiniame pensijos 
čekyje nebuvusi pilna suma. 
Pirmą kartą jis neatkreipęs 
didesnio dėmesio. Pagalvo
jęs, kad bus išlyginta sekantį 
kartą. Antrą kartą pasikarto
jus tam pačiam trūkumui, jis 
nustebęs, bet vylęsis, kad 
klaida bus ištaisyta. Bet kai 
ir trečiasis čekis atėjęs su 
trūkumu, jis užsirūstinęs ir 
nuėjęs į tuos reikalus tvar
kančią įstaigą. Tuo pačiu jis 
pastebėjęs, kad toji vieta 
esanti visai greta pašalpas 
išduodančios įstaigos. Savo 
reikalus jis ten greit sutvar
kęs ir nuskaitytą trūkumą be 
sunkumų atgavęs, bet kas jo 
dėmesį atkreipęs, tai pašai
pininkų gausumas. Toji pa
šalpos įstaiga buvusi žmonė
mis taip apgulta, kaip Gruz-

porą metų, kad išėjęs, kaipo 
bedarbis, galėtų pailginti sa
vo pajamas. Jam buvę geras 
paskatinimas, kai vienas ir 
kitas jo pažįstąmas, anksčiau 
išėję į pensiją, paskiau be
veik visus metus gavo bedar
bio mokestį. O jam, kas mė
nesį virš 20 metų išskaitė iš 
algos be darbių fondui ir dabar 
tik "špygą parodėt Žinoma, 
apie tai sužinojus jam buvo 
labai skaudu. Tikėdamasis tų 
pajamų, jis turėjo sudaręs ir 
atatinkamus savo pensininko 
gyvenimo planus, kurie vėliau 
sugriuvo kaip kortų namelis.

Prie to paties stalo sėdėjęs 
kaimynas, ne tiek užjausda
mas nuviltą senjorą, kiek no
rėdamas paaiškinti esamą pa
dėtį sako, kad kitaip ir nega
lėjo būti. Juk pats mūsų mi- 
nisteris pirmininkas yra pa-

užuolaidos.Praeitą savaitę 
sceną jau naudojo latviai.

Kad LN scenos įrengimas 
neatidėtas, daugelis lietuvių 
pritaria ir remia. Pereitą 
savaitę LN scenai įrengti 
gauta iš Stasio Jegėlos aukų 
$1OOO, Povilo Štuopio $50 ir
p. Kriaučiūni&nės 25 dol.

Visiems aukotojams sce
nos mėgėjai ir LN Valdyba 
dėkoja.

Trečiojo aukšto salės-me
nės medžio darbai beveik 
baigiami, elektros laidųpra- 
vedimas įpusėjęs.Šią savai
tę prasidės pats dekoravi-
m as.

LN moterų burei is kruopš
čiai ruošiasi menės atidary
mo i iškilmėms,kurios įvyks 
lapkričio 9 d., per Lietuvių 
Namų oficialaus atidarymo 
metines. Menės atidarymo 
progai ruošiama įdomi prog
rama, kurią režisuoja E. Ku
dabienė. Tikimasi,kad lietu
vių visuomenė iškilmėse 
gausiai dalyvaus.

Š.m.lapkričio 1O d. , sek-

tis, įnešęs $1 nario įnašą.
Jukna Elena papildė nario 

įnašą 25 doleriais.

A. A. ADOLFAS BALSYS
Spalio25d. vidurdienį grį

žęs ir darbo priešpiečiams 
į namus, Balsių 22 metų sū-
nus atrado savo tėvą rūsyje 
negyvą. A. Balsys matomai 
mirė nuo širdies smūgio. Ne
galavo pereitą vasarą širdi
mi. Gydėsi ligoninėje, po to 
ilsėjosi namuose.

Dirbo "Steel Co of Canada" 
ir gyveno Hamiltone. Mirė 
sulaukęs 53 metus. Paliko
liūdinčią žmoną, 22 metų sū
nų ir 17 metų dukrą.

A. Balsys yra brolis inž. 
Leopoldo Balsio, kuris gyve
na Toronte. Nesvetimas yra 
inž. L. Balsys ir montrealie- 
čiams.nes atvykęs iš Euro
pos, kurį laiką ten gyveno.

Laidotuvių apeigas atliko 
Hamiltono lietuvių parapijos 
klebonas monsj. Tadaraus- 
kas. Velionį spalio 28 d. į 
lietuvių kapines Toronte pa-

šaugino dukrą Zitą. Ji,baigu
si Computer Science mokslą, 
dirba ir gyvena Toronte.

Gyvenęs gražioje Lietu
vos dalyje, labai mylėjo gam
tą,gėles, lietuvišką augmeni
ją. Nuoširdus, labai links
mas, švelnus, draugiškas, 
religingas ir susipratęs lie
tuvis. Buvo labai veiklus ir 
aktyvus lietuviškame gyveni
me. Savo darbu ir parama

Rodos,dar vis nesinori ti
kėti,kadPrano jau nebėra.. . 
negailestinga mirtis atliko 
savo. . . skaudu rašyti.

Liūdi visa Sudburio Lie
tuvių Bendruomenė. Jo žmo
nelei Liucijai, niekuomet ne
pavargstančiai lietuviškame 
gyvenime ir dukrai Zitai, 
liūdesio valandoje, širdin
giausia užuojauta.

J.Kručas

džiai per šv. Roko atlaidus. 
O tie pašaipininkai buvę dar 
visai jauni ir tvirti žmonės. 
Kas jam pasirodė dar būdin
ga, kadjų tarpe nesimatė daug 
baltųjų. Daugiausia ten buvę 
spalvoti, o negrų ir azijiečių 
buvę daugiausia.

Tai išgirdęs į pokalbį įsi
terpia greta sėdėjęs vyras. 
Pradėjęs kalbėti, jis gan pik
tokai išsireiškia, kad, grel-

I KB II K1 H kO I 36 YEARS OF EXILE for 250.000į—M Estonians. Latvians and Lithuanians

Jit) SC!) 1944 -1974
• Puiki, vertinga ir nekasdieniška dovana, kuria ilgai minės apdovanotasis.
• Mūsų istorija aukso, sidabro ir platinos medaliuose — THE BALTIC SAGA.

tris pirmuosius jau galima gauti. Kiekvienas sveria 30 gr. ir yra 4cm. diametro.

Medaliai užplanuoti ir patvirtinti Kanados Baltų Federacijos, specialiai nukaldinti paminėti 250.000 estu, latvių 
Ir lietuvių 30 metu egzllel. Jų skalsius apribotas 3000 ir visi sunumeruoti. Dabar leidžiama ir U.S. gyventojams 
juos įsigyti, sumokant muito 20 % ui aukso ir platinos ir 10,5% už sidabro medalius.

Artėjant Kalėdoms, kodėl nenupirkti savo draugams Ir giminėms gražių, vertingą Ir visam laikui labai specialią 
dovaną ?

THE BALTIC SAGA - MŪSŲ ISTORIJA SIDABRE, AUKSE IR PLATINOJE. T ik $ 26,50 gryname 
sidabre; $324.00 — aukse 22 karatų Ir $393 — platinoje. SKUBĖK UŽSAKYTI, kad gautum prieš Kalėdas f 

P.s. Atsimink, kad US piliečiams dabar leidžiama įsigyti ar dovanoms -gauti ir auksinius medalius.

sakęs, kad Kanada esanti 
laisva šalis, kurioje kiekvie
nas pilietis gali elgtis kaip 
jam patinka. O jeigu kuris tu
ri ką nors prieš darbą, jis 
gali ir nedirbti. Tokiu atveju 
yra valstybės pareiga jį išlai
kyti. Nežiūrint ar jis pajėgus 
darbui ar ne. Todėl valdžiai 
turint tokius didelius uždavi
nius, maitinant visokius kūt
vėlas ir dykaduonius, reikia 
iš kur nors papildyti valsty
bės iždą.Lengviausias būdas, 
matomai buvęs prieiti prie 
pensininkų nutraukiant jiems, 
jų pačių uždirbtas santaupas. 
Juk jie, per gyvenimą išėję 
žmonės, nei galės daug pro
testuoti, o tuo labiau apie tai 
pasiskųsti.

Įgai LIETUVIŲ NAMAI

madienį, 5 vaį.p. p. LNamuo- 
se dr.K.Pautienls/iš Cleve
land/ rodys garsinius filmus 
ir paaiškins apie vėžio ir 
širdies ligas. Dr.K.Pautie- 
nisyra pakviestas Vl.Putvio 
šaulių kuopos.Įėjimas neap
mokamas. Kviečiami visi 
lietuviai ta reta proga pasi
naudoti ir gausiai dalyvauti.

Pereitą sekmadienį LN 
popietėbuvo paįvairinta J. A- 
domaičio muzika, kuria pa
sidžiaugė popietėje dalyva
vusių apie 130 asmenų.

LN kviečia visus lietuvius 
stoti į LN narius, nes jie 
priklauso visiems lietu
viams ir yra visų lietuvių 
namai. Š.m. lapkričio 3d., 
sekmadienį, 1,30 vai.p.p. 
šaukiamas LN naujų narių 
vajaus talkininkų susirinki
mas. Susirinkusieji bus pa
vaišinti kava ir sausainiais.

lydėjo apie 60 asmenų.

ANNIS STUKAS/Stukus/ 
SULAUKĖ 60 m. AMŽIAUS

A n is Stukus/Stukas/, žy
mus Kanados sportininkas- 
žvaigždė, futbolo žaidėjas, 
vadovas/treneris/,TV, radi
jo pranešėjas, žurnalistas, 
sulaukė 60 m. amžiaus.

A.Stukus yra gimęs To
ronte. Tėvai lietuviai aukš
taičiai, seni emigrantai .Anis 
palaikė ryšius ir su lietu
viais, neblogai kalba lietu
viškai. Futbolo veikėjai Ha- 
viškai.Futbolo veikėjai spoi- 
tininkai Hamiltone/24/x/su- 
ruošė Aniui Stukui didelį pa
gerbimą.

Sporto, futbolo pasauly
je Anis Stukus žinomas kaip 
Greate Lithuanian, Football 
Star, ar pan.

« Užsakymo blankas
g Siųskite čekius arba pašto perlaidas “BALTICOIN” bendrovei šiuo adresu: 

BALTICOIN, 148 Duke Street, Hamilton, Ontario, Canada, L8P 1X7 
PRAŠAU ATSIŲSTI:
The
The

B

I

CITY ..

Baltic Saga
Baltic Saga

NAME________________
A please print

State/Prov__

. .2...............3..............medalius — 99,9% sidabro $ 26,50 kiekvienas

. .2...............3..............medalius — 22 karatų aukso $324.00 -
Ontario provincijos gyventojai prideda 7% sales tas

Už Kanados rlbųužsakymams pridėti $ 1.00 - už persiuntimą
Pridedamas cheq./M.O.

*
US pinigai priimami lygiaverčiai Kanados pinigams .

ADDRESS .

POSTAL CODE

6 psl.

-I

Didžiosios salės scenos į- Pereitą savaitę į LN na- A.Stukus žaidė ir vadova- 
rengimo darbai tęsiami. į- rius įstojo M. Naujokas, Al- vo Toronto Argus Hamiltono 
rengtos geležies vamzdžių gis Povilaitis ir Gerda Po- Tiger Cats, E dm onto n-Eskl- 
grotos,kabinamos scenai ap- vilaitis, įnešę po $1OO nario m°s,Vancouver Lions tutDo- 
šviesti lempos ir reikiamos įnašus ir Kristutis Povilai - 1° kubams. K.

Turistai lankydamiesi Gaspė pusiasalyje, ekskursuoja Ir 1 Bonaventure sala. Šioje saloje yra 
virš 50,000 ISmlntlngų žąsų, vadinamu "margaulx", kurios turistus arti prisileidžia' nutotograpuoti.

Foto: Gouvemement du Quebec'.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

I



weiland
TAUTOS FONDO VAJUS>
KLBvVelland'oapyllnkėį- 

galiotinio Tautos Fondui ne
turi. Jo pareigas atliko Val
dybos kasininkas V. Bieliū
nas. Kaip paprastai, 
Wellando apylinkė negausi 
nariais ir kas metai mažė
janti, nes jauniesiems, bai
gusiems mokslą, darbo gauti 
mažame miestuke neįmano
ma, turi jį rasti kitur, o se
nesnieji vienas po kito ke
liauja amžinybėn.

Vis dėlto, imant procentu-’ 
aliai pagal žmonių skaičių, 
Tautos Fondui įnašais buvo 
ir yra pirmose eilėse.

Šiais metais Tautos Fon 
dui surinkta ir nusiųsta $182

Kokia nors veikla apylin
kėje yra beveik neįmanoma.

Tenka pasidžiaugti,kad tą 
sunkią veiklą labai palengvi- 
namūsų mielas klebonas Ju
venalis LiaubaO.F.M. Jis 
kiekvienu atveju valdybai pa- 

- deda irtalkina.už ką valdyba 
nuoširdžiai jam dėkoja.

Tautos Fondui aukojo: 
Po $ 20. OO-J. Baliukas 
Po $ 10.00- J. Butkus, 
J. Radvilas, B. Andriušis, B. 
Luomonas, J. Skaistys ir A. 
Stankevičius.
Po $ 5. OO-J. Blužas, V.Bie- 
1 iūnas ,P .Adom ynas, A .Čepu- 
kas, M. Kūzavas, J. Kutka, O. 
Jackevičienė, B. Jackevičius, 
J.Kežinaitis, J. Jasilionis, J. 
Mašauskas, J. Paužuolis, A. 
Smolskis, J. Staškevičius, B. 
Smolskis, J. Staškevičius, B. 
Simonaitis, K. Stankevičius, 
P. Šidlauskas.
Po $3.00- V.Karalius
Po $2. OO-P. Bersėnas, J. 
Bieliūnas, K. Bieliūnas, A. 
Pivoriūnas, V. Pivoriūnas, 
V. Vitauskas ir A. Zinaitis.

Visiems aukojusiems Tau
tos Fondui nuoširdžiai dė
kojame '.

KLB Wellando 
Apylinkės Valdyba

VILTĖ ZUBRICKAITĖ.

Padolskio sodyboje Paris, On
tario,

Tegu būna M. Stanislovaitienė 
pavyzdžiu daugeliui, nes tokių 
patriotų lietuviu SLA narių dė
ka Susivienijimas gali gyvuoti. 
Be to, tuojau teko susitikti ir iš 
Kanados 236 SLA kuopos Oną 
Indrelienę ir Lidiją Novogroc- 
kienę. šiais metais iš Kanados 
buvome 3 delegatai. Susitinku 
ir SLA garbės narę Jadvygą Tu-

BaČėnaS A// Seasons Travel
2224 DUNDAS STREET W.
TORONTO, ONTARIO
M6R 1X6

mavičienę su dukrelėmis. Pa
sisveikiname irTumavičienės pa
raginti vykstame prisistatyti 
SLA prezidentui P. Dargiui, kad 
atvykome į seimą. Tuo metu pas 
SLA prezidentą buvo sandarie- 
čių pasitarimas savais organi
zaciniais reikalais ir spaudos 
sunkumais. Visi pripažino, kad 
bendrai spaudos leidimas sun
kėja. Senieji nariai miršta, tad 
ir laikraščių prenumeratoriai ir 
bendradarbiai retėja. Sandarie- 
čiai būdami gerai organizuoti ir 
dosnūs savo reikalams yra pasi
ryžę nugalėti visus sunkumus ir 
toliau tęsti savo organo leidimą. 
Reikalui esant “Naujienų” re
daktorius M. Gudelis pasiūlė san- 
dariečiams visokeriopą paramąs,,. 
laikraščiui leisti. ■=

Daneta Stankevičiūtė, šia vasara 
studijavusi ispanų kalba Meksikos 
universitete(UNAM j. Kursą baigė 
su pagyrimu.

B.D.
Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

fe/. 533-353/
• Kanados Lietuvių Fondas 
iš pelno paskyrė ne tik NL, 
Montrealio Radijo pusvalan-
džiūt bet ir Montrealio Seš- ta namuose.

• Eleonora Intienė buvo su
sirgusi ir opei-uota' Reddy 
Memorial 1 igoninėje.sveiks-

tadieninei Mokyklai-$1OO. Tikisi netrukus sugrįžti
• Matas Norgėla susirgo ii
guli Royal Victoria ligoninė
je.
• Ona Viliamienė susirgusi 
gulėjo Reddy Memorial ligo
ninėje.

prie mokytojos pareigų.

• Ema ir Jonas Sigilskiai iš 
Albertos, Adelė ir Osvaldas 
Valeliai iš Toronto buvojo 
Montrealyje.

KALĖDIN I Al
DOVANŲ SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Prieš sudarydami dovanų siuntinius savo giminėms Lietuvoje, 
nepamirškime pasiųsti žemiau išvardintų prekių, kurios yra 

ten ypač naudingos ir pageidaujamos.
Stora “crimplene” medžiaga su ornamentais; tinka moterų

Niagaros pusiasalio vynuogių 
šventės grožio k arai ait ė Ji ne
užilgo dalyvaus Toronto vienoje žy
mioje šventėje, ruošiamoje kanadie
čių. Ateinančių metų vasario mėnesi, 
ji dalyvaus didelėje Trinidado vy - 
nuogių šventėje, kaip Kanados atsto
vo. Kalbėjo per vietos radijo ir daly
ve daugelyje priėmimų. Šiuo metu ji 
yra tik baigusi gimnazijų. Linkėtina 
jai gražiausios ateities begarsinant 
lietuviu ir Lietuvos vardą.!

PRISIMINIMAI 15 SLA. . .
( A tkelta iŠ 3 psl.)

Pirmieji susitikimai 
Viešbutyje

Nuvažiavau į aerodromą anks
ti ir paduodamas bagažą, pareiš
kiau, kad turiu ilgai laukti lėk
tuvo. Man buvo staigmena: tar
nautojas pasiūlė tuojau vykti ; 
lėktuvą, kuris išskrenda j Bos
toną. Taip ir pasisekė pusant
ros valandos anksčiau pasiekti 
Bostoną.

Nuvykus j Bostoną aerodro
me sutikau pirmą SLA seimo 
delegatę Oną Trišką iš SLA 169 
kuopos Ambridže, Pa., ir drau
ge paėmėme susisiekimo prie
monę ir nuvykome j Statler-Hil
ton viešbutį. Viešbutyje radau 
ką tik atvykusią visuomenės ir 
SLA veikėją prie registracijos 
SLA 75 kuopos delegatę Aleną 
Devenienę iš Kalifornijos; iš 
SBA 35 kuopos. Wilkes-Barre, 
Pa., Mariją Stanislovaitienę, ku
ri 1973 m. liepos 23 d. buvo at
vykusi į Kanadą ir dalyvavo 
SLA 72 kuopos gegužinėje A.

Baigus sandariečių pasitari
mui SLA prezidentas P. Dargis 
geroje nuotaikoje pasitinka at
vykusius naujus seimo delega
tus, o jų jau birželio 30 d. buvo 
daug suvažiavusių iš tolimųjų 
miestų. Taip pat susitikau SLA 
veikėjas E. Mikužiutę, J. Mile- 
riutį, M. Klimą, A. Andriulonj, 
Br. Spūdienę, SLA centro sek
retorę G. Meiliūnienę, su kuria 
teko ilgiau pasikalbėti SLA kuo
pas liečiančiais reikalais, nes 
seimo metu visi centro urėdai, o

ypatingai sekretorius, yra už
versti darbais.

Taip jau yra. SLA seimui 
vykstant vienintelė diena prieš 
seimą yra laisva, kur seimo de
legatai gali vieni su kitais pa
sikeisti mintimis. Seimui prasi
dėjus pareigingieji Seimo dele
gatai punktualiai dalyvauja sei
mo posėdžiuose, atidžiai seka 
SLA liečiančius potvarkius, su
rištus su valdžios įstatymais, 
bei SLA tradicijomis ir t. t.

Bus daugiau.

JUOZAS TUMAS - VAIŽGANTAS IR SVĖDASAI

C FMB LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA
RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 10,30 iki 11 vai. vak.

PROGRAMOS VEDĖJAS
L. Stankevičius, 1053 Albanel Cr.. Duvernay. P.O. TEL. 669- 8834

JUOZAS GRAŽYS 
Kailių siuvėjas

• Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remodeliuoju
• Vasaros laiko saugojimas

•(Storage)'
6396 Bonnontyne Ave. Verdun, Montreal. Tel. 767-6183

W. LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION REG'D.

89 Orchard Street, LaSalle,P. Q.
įvairi industrine ir komercinė statyba ir dažymas. Darbas
atliek amas sąžiningai ir prieinamomi s kainomis. Taip pat 

INTERNATIONAL dažų išpardavimas - te/. 366- 6237/3896

Baltic Woodwork Co.
K. KIAUŠAS ir J. SIAUČIULIS

Daromos įvairios durys, langai, virtuvės kabinetai ir kiti 

iycirfls medžio dirbiniai.

547 Lofleur Ave., LA SALLE 650, P.O. TEL. 366- 3884.

BELLAZZI-LAMY INC.
įVAIRI MEDŽIO STATYBINĖ MEDŽIAGA 

Durys, langų rėmai. Izoliacija. Ten-Test. 
M asonite, statybinis popieris, cementas, 
B. P. išdirbini ui ir viso kt.

7682, BOUL. CHAMPLAIN LASALLE 366-6941

Jettė & Frėre Ltėe
Viskas moderniems namams !

Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji 
Įrengimai. Gaziniu prie
monių pardavimas ir įren
gimas. Atstovaujame — 
Hydro - Quebec išnuoma
vimui karšto vandens tie
kimą. Veltui įkainavimas.

Plumbing & Heating kontraktorlus.

140- 2e AVENUE 
366-0330 LASALLE,

1974. XI. 6

eilutėms arba suknelėms; 1 jardas .............................. .....$ 6.00
Lygi “crimplene” medžiaga suknelėms, 1 jardas $ 5.40
“Crimplene” medžiaga su blizgučiais, 1 jardas S 7.80
(Crimplene medžiagos galima siųsti iki 8 j. viename siuntinyje) 
Geriausia vyriškai eilutei angliška medžiaga, 3*4 jardo $50.00 
Labai gera eilutei angliška medžiaga, 3Vj jardo $43.00
Moterų apsiaustams medžiaga, stora, vilnonė, 3 jardai $30.00
Minko kailis moteriškam apsiaustui ____ ____ ____ __ $50.00
Nailono kailis moteriškam apsiaustui, 3 jardai _____  $36.00
Vyriški arba moteriški užsegami megztukai (cardigans) ____ $16.50
Vyriški nailono marškiniai $ 9.50
Sulankstomi lietsargiai, labai geri _____________  $ 8.00
Vilnonės gėlėtos skarelės arba “Cashmilon” skarelės su

blizgučiais __________ — $ 7.20

Svėdasai. . . Ryški ausiai 
juos kiekvieno atmintyje 
įspaudė Juozas Tumas-Vaiž
gantas. Jų apylinkėse dau
giau'kaip prieš šimtą metų 
gimė šis giliamintis rašyto
jas. Nerasi svėdasiškio, net 
pirmaklasio mokinuko, be
sisukinėjančio prie rašytojo 
paminklo, kuris nežinotų ir 
nepaporintų, kad, girdi, Tu
mo gimtosios sodybos Milei- 
šiuose jau nebėr. Ją, dar ra
šytojui gyvam esant, išpar- 
davęs už skolas jo brolis. 
Dabar toje vietoje stovįs tik 
paminklas, toks pats kaip 
šis Svėdasuose — tik be to
kio didelio paaukštinimo. 
Tėveliai prisimena, kad dar 
jų vaikystėje iš miesto Svė- 
dasuosna atvykęs kažin koks 
menininkas (skulptorius 
Bernardas Bučas), ilgai čia 
triūsęs ir padaręs du Tu
mus. ..

Apie čia pat stūksančią 
Svėdasų bažnyčią berniukai 
nelinkę daug pasakoti. Baž
nyčia kaip bažnyčia. Tik 
daug gražesnė nei kituose 
miesteliuose. Ir gražesnė vi
sai ne todėl, kad tai jų seno
lių bažnyčia, o todėl, kad ji 
iš tiesų gražesnė. Neveltui

gi valdžia paskelbė architek
tūriniu paminklu ir labai la
bai saugo. Užtai koplyčia 
prie jos tai jau ypatinga. Ją, 
girdi, tokią smailą, grafas 
Lucijonas Marikonis pasta
tęs'— kaip antkapį ant savo 
motinos ir žmonų kapo. 
Kiek tų žmonų buvę, vaikai 
nelinkę tikslinti — kiekvie
no jų senelis sakantis vis ki
taip. .. '

Paskui tau vaikai pasiūlys 
drauge su jais užkopti Kar- 
takalnin, kur su didžiausiu 
įkvėpimu ims pasakoti siau
bingiausias istorijas apie čia 
mirtimi baustus nepaklus
nius baudžiauninkus ir 1863 

'metų sukilėlius.
Ir dar vaikai žino, kad jų 

miestelyje beveik prieš pus
antro šimto metų gyvenęs 
Liudvikas Jucevičius, vienas 
pirmųjų išgarsinęs lietuviš
ką legendą apie Jūratę ir 
Kastytį. Tą pačią, kuri vė
liau įkvėpė Maironį poemą 
parašyti, dabar jiems mo
kykloje reikia mokytis ją at
mintinai. .. O tai, kad tas 
pats Jucevičius daug pasi
darbavęs lietuvių literatūros 
istorikas, tautosakininkas, 
poetas, vertėjas, vaikai su
žinos kiek vėliau, kol kas 
jiems užtenka- Jūratės ir 
Kastyčio. . .

Net ir seniausi Svėdasų- 
gyventojai šiandien jau ne
beprisimena “dėdžių” ir “dė
dienių” laikų, o jų dešimt
mečiai anūkai dar neskaitė 
apie “Dėdėse ir dėdienėse” 
Vaižganto apdainuotą My- 
koliuko ir Severiutės tyrą 
meilę — jiems dar anksti, 
jie dar suspės. Tačiau ir vie
ni, ir kiti girdėję, kad anuo 
metu pasiklausyti kunigo 
Tumo pamokslų tikintys ir 
netikintys sulėkdavę net iš 
kaimyninių parapijų. O ai
tai nereiškia, kad jų Svėda
suose gyventa didelio dide
lio žmogaus. Ir todėl prie to 
didelio žmogaus paminklo 
rasi svėdasiškių — ir labai 
senų, ir labai mažų. Ir visi 
jie tave mielai vedžios Tumo 
vietomis, rodys, prisimins ir 
pasakos, pasakos...

Priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų, dviračių, televizijos 
aparatų ir kt. Persiunčiame pinigus tokiom prekėm, kurių iš čia 
negalima pasiųsti. Taip pat siūlome pasiųsti arba įsigyti savo nau
dojimui “Olimpia” rašomąsias mašinėles su lietuvišku šriftu. Suda
rome testamentus, administruojame nuosavybes, persiunčiame paliki

mus prekėmis arba pinigais į Lietuvą arba kitas šalis.

BALTIC STORES LTD. (Z. Ju ras)
421 Hackney Rd., London, E. 2. England
Tel. 01-739-8734 arba 01-460-2592

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas. Reikalaukite mūsų 
kainoraščių, nurodykite savo pageidavimus.

Pharmacie BRONX PARK Pharmacy
q LEO RATNER, B. P. H. L. PH.

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS
\ ~7 PRISTATYMAS
ė____ 3 VEIKIANTI PAŠTO ĮSTAIGA

7576 CENTRALE - LASALLE - 365-0770

T EL. 525- 8971.

u.ont^ j

1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.O.

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS 

ĮVAIRIOS PROGOS

TEXACO MIKE'S TEXACO SERVICE STATION 
(M. RUTKAUSKAS) 

POINTE CLAIRE, P.O.
60 1 St. Jean Road.
Tel. 695-3883

■ Atsitiktiniai ir kapitaliniai automobilių remontai
• Degalai, tepalai, padangos ir kita
• Montrealiečiams lengvai p asiekiama gre itkeliu 

Nr. 40 arba Nr. 20.

LaSalle Auto Specialist Reg’d.
~ r . • Taisymas ir dažymas automobilių 

7725 George Street „ . . . r~L .. .t yr • Pardavimas ir taisymas Chaparral
a a e, ue. firmos snowmobile ir Moto firmos
TEL: snowblower ir taip pat motorinės

366-0500,366-4203 valtys. Sav. G. D e s r o c h e r s

Mechanizuotas ratų Ir kitų dailu reguliavimas. Iforbs(Body) taisymas Ir 
darymas naujame garaže ir moderniomis priemonėmis. Kreipkitės — 
De LaVerendrye, pr’e Laplerrelr vandens kanalo. Tel. 365- 3364.

Highland Auto Body
61) LAFLEUR AVĖ., LaSALLE

***

TEL. 366-7281 
**♦*

• Atliekami mechaniniai darbai

• įforos taisymas ir dalymas

• Dunlop padangos ir baterijos
Pardavimas gazolino ir alyvos— lietuviams nuolaida.

Savininkai: y. Sutln.ka. 389-0571 ir J. Z avy * 365-3252

7 psl.



N L rėmėjai:
Svarus NL laikraščio rė

mėjas yra Londono,Ont.lie
tuvių kolonija. Ji suruošė 
Spaudos Balių, spalio 5 d. ir' 
gautą pelną pasidalino 
tarp TŽ ir NL. Dalis, $ 123- 
atiteko NL laikraščio para
mai.

Spaudos Baliaus metu 
laikraščiui paaukojo po $25- 
LondonoKatalikių Moterų D- 
ja ir Kazys Valait,is;po $ 1O- 
Ed. Daniliūnas ir A. Kudirką 
po $ 5-Aleksas Kojelaitis;
- $2.- nežinomas.

NL RĖMĖJO prenumeratą 
apsimokėjo Vladas Skirgaila 
Vytautas Keturakis, J.P reik- 
šaitis, Bern.Naujalis, J. Va - 
ranka iš Toronto; M. Vakse- 
lis, A.Dasys, M.Krauza iš 
Montrealio; J. K. iš Ottasros

ir Adolfas ir Sofija Jelioniai 
iš Čikagos.

Aukotojai po $25- KLB 
Ottawos Apylinkė.

Po $15-DLK Algirdo Šau
lių kuopos Moterų sk.

Po $1O-A. Sukauskas, J. 
Aušrotas, K. Baltrukonis, J. 
Sajaukas, SALFAS, J. Dilys,

Po $15-J.Breivė
Po $5- A. Tamkevičius, J. 

Bulionis, M. Smeton ienė, J. A.. 
J. Žemaitaitis

Po $4-A.Kenstavičius
Po $3- M. Šulmistras, A.

Stalionis
Po $ 2,25- St. Grigelaitis
Po.$ 2-LMacys. Mrs. G.

Da rgis
Po $ 1- Juodviršis, J. 

Macijauskas, P r. Ilgūnas
Londono spaudos baliaus 

rengėjams bei talkininkams, 
rėmėjams ir aukotojams nuo
širdžiai dėkojame*. NL.

"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” naujam skaitytojui Į 
tik už S 5.00 metams ! į 

Prašome iškirpti ir prisiųsti 

su virš nurodytu ------------------------- ,--------- ---------------------------------
prenumeratos 'Pavardė ir vardas)

mokesčiu. j ~ *-------------
'Tikslus adresas)

IR JAUNIAUSIOS V AI VCRYKŠT1NINKES PRISIDEDA PRIE LIETUVIU 
ATSTOVAVIMO PARODOSE. Iš kairės: Ina Lukoševičiūtė, Asta ir Kris
tina Kličlutės.

e NL spaudos balius Įvyks 1975 
metais vasario mėn. 8 d.,šešta - 
dienį prieš užgavėnes, Šv. Kaži - 
miero parapijos salėje. Prašome 
visus lietuvius tai dienai rezer- 
Vuotis laiką, ir jokių parengimu 
nedaryti. NL. x

— e —
vavimą organizuoja Vaivo
rykštės projekto' narės, bet 
reikalinga ir visų kitų talka.

Reikalinga įdomių lietu
viškų kepinių ir žmonių tal
kos. Kreipkitės pas Ritą Lu— 
košienę 676-7698, arba A. 
Kuncevičienę 366 -3861 ir 
praneškite, kuo norėtumė
te būti naudingi.

Įėjimas į šį festivalį NE
MOKAMAS, įvairi programa 
vyks šeštadienį irsekmadie- 
nį nuo 11 vai. ryto iki 11 vai. 
vakaro.

Sekmadienį po pietų ir 
sekmadienį vakare, 17 lapkr. 
bus ir pasirodymai.

Iš lietuvių pas įrodys'Gin
taras ir šeštadieninės mo
kyklos tautinių šokių grupė, 
e VAIVORYKŠTĖS projektas 
auga ir mūsų tautodaile be
sidominčių skaičius didėja. 
Smagu, kad ir šv.Kazimiero 
Parapijoj susidarė didelių 
entuziasčių ratelis.

Norintieji daugiau infor
macijos, prašau kreiptis į 
Julie Bernotienę 481-1731 ir 
Ritą Lukošienę 676-7698.

• L.S.S.Seserijos sąskry
dyje Hamiltone dalyvavo 
penkios vyr. skautės vado- 
vės:G.Bendžiūtė, L. Bendžiū- 
tė, H. Gustainytė, L. Joneiytė 
ir R. Lukoševičiūtė.

Jos tenai turėjo progos 
surengti ii- VAIVORYKŠTĖS 
darbų parodėlę, bei pade
monstruoti savo darbus.

e Urtė Jankutė68m. amž. 
mirė Toronte. Ji buvo Lietu
vos patriarchoMartyno Jan
kaus duktė.

MOKYTOJAI IR TĖVAI 
RENKASI Į VISUOTINĄ SU
SIRINKIMĄ LAPKRIČIO lOd. 
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS 
SALĖN.PO 11 vai. PAMAL
DŲ ’•

SU DIDELE PATIRTIM 
LIETUVIS

Š.m. spalio 22 d. Kostas 
Astravas atvyko į Montreal, 
ir pradėjo dirbti tarptauti
nėje konsultantin ės inžineri
jos firmoje Surveyer, Nen- 
niger &'Chenevert.

Tai pasaulinės patirties 
inžinierius, dirbę ameriko
niškose iųžinerijos firmose 
ir per paskutinius 5 metus 
užsienio firmose ar tųkraš-l 
tų valdžiai, ar jų agentu 
roms Tolimuose ir Viduri
niuose Rytuose.

Jo s ritis-naftos rafinavi
mo, natūralių dujų, petro- 
chemikalų ir trąšų įmonių 
planavimas, konstruktavi- 
mas, bperavimas ir konsul
tacija. Nuo 1970 m. jis dir
bo arabų tarnyboje patarėju 
Kuwaite ir Alžyrijoje.Pana- 
šioje tarnyboje yra dirbęs 
ir Etiopijos, Jordano, Indo
nezijos, Kolumbijos ir Ko- 

' rėjos valstybėms.
Privačiame gyvenime yra 

buvęs aktyvus sportininkas 
ir dabar tebėra slidinėtojas^ 
ir alpinistas,pasiekęs pės
čias su ekspedicija Mt. Eve- 
restą-aukščiausią pasaulio 
kalną Nepalyje prie Tibeto 
sienos,padaręs dvi keliones 
perSaharą džypu, pėsčio- 

: mis ir kupranugariu su kla- 
joki ia is.

Savo nuotraukas yra iš - 
statęs parodose ir davęs 
seriją kultūrinių paskaitų 
tarptautiniuose klubuose.

Iš Kuwaito-Arabijos su 
tuo pačiu japonišku džypu 
pervažiavęs Azijos dykumas

Lapkričio 24 d., sekmadieni Aušros Vartų parapijos 
salėje Įvyks

LIETUVOS, KARIUOMENES
ŠVENTĖS MINĖJIMAS

11 vai. pamaldos už žuvusius Lietuvos laisvės gynėjus, 
kuriose dalyvaus organizacijos su vėliavomis.

Po pamaldų salėje bus pakaita ir menine dalis. Menine 
dalį atliks R. ir I. Lukoševičiūtes, J. Adomonytė ir A. 
Urbanaviči enfe.

lej imas laisva auka.

Šventės minėjimą rengia savanoriai - kūrėjai, 
ramovėnai ir šauliai. Kviečia skaitlingai daly
vauti visus lietuvius ir organizacijas.

Rengimo Komi tet as

Sol. Gina dapkauskienė pasirašo savo plokštele dovanojama kun. G.
Kijauskui, Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos parapijos klebonui Cleveland. 
Solistė dalyvavo dr. D. Kesiūnaitės memorialinio pagerbimo programoj e ( mi
rusios prieš 10 m.j. Taip pat buvo išvykusi i Bostoną ir ten išpildė koncerti
ne programa Putnamo Seselių rengtame parengime.

Solistė G. Capkauskienė yra pakviesta su sol. A. Braziu dainuoti Toron
to "Verslininkų* baliuje, lapkričio 16 d. vakare. Taipgi, ji dalyvaus Aušros 
Vartų parapijos šventės programoje šį šeštadienį. Nuotrauka A. Bacevičiaus

MONTREALIO LIETUVIAI
TAUTU. FESTIVALYJE
Show Mart-Parodų salėje. 

Berri ir Maisonneuve gatvių 
kampe, lapkričio 16-17 įvyks

Tautų Festivalis.
Tos rūšies festivalis yra 

organizuojamas Montrealyje 
pirmą kartą. Jame žada da
lyvauti 23 ar 25 tautybės '.

Montrealio lietuvių atsto-

7626 CENTRALE LASALLE 366-9742
ATIDARA NUO 9 V AL.. RYTO IKI 11 VAL. VAKARO

VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS.

DR. V. GIR1UNIENĖ 
Dantų gydytoja

— ® —

5330 L'Asjomption Blvd.

Montreal. x

Tel. 255-3535

Dantų gydytoja

DR. A. O. JAUGEL1ENE
— e —

1410 Guy St. pirmas aukštas,

1 1 - 12 k amb ory s
Tel. 932- 6662; namų 737- 9681.

Kodėl ir kam 
reikalingas 
savarankiškas 
apdraudos agentas? 

ADAMONIS Insurance Agency Inc. 
ATSTOVAUJA:

Royal-Western Insurance Group 
Prudential Assurance Company Ltd. 
General Security Insurance Co. of Canada 
Zurich Insurance Company

Dažnai sutinkame klientų, kuriems nevisada, neviskas 
draudų srityje lengvai sprendžiasi

Būna problemų: gauti draudų, gauti tinkamų draudų ir 
tai prieinama kaina

Tik savarankiškas apdraudos agentas, atstovaudamas 
eilei draudimo bendrovių, gali visas problemas išspręsti 

VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDA! Tel. 722-3545

L. x
Persijoje per Azarbeidžaną 
ir Turkiją,Europą,pasiekęs 
Los Angeles, atvyko į Mon
treal!, kur planuoja apsigy
venti.

Retkarčiais rašo į lietu
vių spaudą. Toronto univer
sitete baigė inžineriją B. A. 
Sc. ir M. A. Sc.laipsniais.

L. A.
PAKEITIMAS

Ryšium su Šeštad.Mokyk
los šaukiamu susirinkimu, 
LKMoterų D-jos susirinki
mas nukeliamas į lapkričio 
17 d. , po 11 vai. pamaldų,pas 
seseles.

• Andrius Vičiulis, sūnus 
Prano Vlčiuliaus iš Vai 
d'Or, šių metų gegužės 21 d. 
Ottawos universitete,išklau
sęs ir išlaikęs egzaminus, 
gavo bakalauro laipsnį iš 
b iznio adm inistraci jos .Žada 
tęsti studijas masteriolaip
sniu i gauti.

FUR COATS

Siuvame ir remodeliuojarne 
kailinius, kepures, stoles ir 
kitus kailių išdirbinius.

Kainų teiraukitės
Fabrike, tel. 845-2912 
Montreal, P.Q.

Dr. J Maliska 
Dantų gydytojas 

— e —

1440 rue Ste-Catherinc Ouest 
Suite 600

Tel: 866 - 8235, namų 488-8528

ADVOKATAS

Rj.lsganaitis ba.bc.l
Insurance Exchange Building 

276 St. James Street West, 
Suite 525, Montreal, P. Q- 

Tel: 842 1 126, namu 678 3660

Dr. A.S. Popieraitis
B.A., M.D.. C.M.. M.Se., I..M.C.C-, E.R.C.S.(c>

Medical Arts Building,
1538 Sherbrook St. West, Tel. 931 -4024
Suite 215, Montreal 109, Que.

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., b.c.l.
5 Place Ville Marie IBM Building 

Suite 417, Montreal, Que.

Tel. 877- 1430

ADVOKATAS

J.P. MILLER,b.a_ b.c.l.
168 Notr. Darnu Street E.)$uite 205. 

Tel: 8 6 6-2063; 866-2064

GALVOJATE PIRKTI AR PARDUOTI?
Į NAMAI - APARTMENTAI - ŽEMĖ - PASKOLOS Į 

D.N. BALT - BALTRUKONIS 
S/lka Realties Inc.

= 445 Jean Talon West. Suite 395,
ZZWf Tel: 273 - 3442, 273 -918 1, 737 - 0844.

Foto E.M.L.S. M o n t r e a I, Que. 
Si sterna.

PIRKTI AR PARDUOTI 

NEKILNOJAMĄ, TURTĄ. PADĖS JUMS 
V. PĖTE8AITIS

353-9960 / Namu - 72 1-06 14

UNITED TRUST REALTIES, 
7995 Blvd. Les Galeries. D’Anjou, P Q.

Žemiausios kainos!

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO agentūra

6695 — 35th Avenue, Montreal 409 

TEL.727-3120 Namų 376-3781 
Agentūra veikia nuo 1945 m.

Albertas NORKELIONAS, B. A. C.S.C., I.B. 
.Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

8 fsi.

LEONAS GURECKAS 
Sales Manager

GM

MONTREAL WEST 1
AUTOMOBILE

Pontiac + Buick Ar Astre
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ !
• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I ‘

• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 
IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

• UŽEIKITE ! ĮSITIKINKITE J 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
-Managers

LEO GUREKAS

GM

mu montreal west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391
ĮAt the end of Sherbrooke Street West!

n
Alontrealio Lietuvių Kredito Unija

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL , QUE. H4E 2A8 
Telefonas: 766 5827

6.0%

...10.0%

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas _______
Taupomąsias s-tas ____
Term. ind. 1 m. _ i______

Trumpalaikiai indeliai
įvairuojančiomis palūkanomis.

Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines ----------------------- 11.5%
Nekiln. turto —:---------------- 11.0%
Čekių kredito------------------ 12.0%
Investacines nuo ___    11.5%

Nemok, gyvybės ąpdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.

17 Ronald Drive, Montreal West 263. Tel. 487-58 20.

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais npdirbarsa 
vasarą nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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